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De promotie/degradatie regeling zal afhangen van de volgende vier criteria:

1. D-score
2. E-score
3. Jury aanbeveling
4. Topscoorder

Wanneer er op één van deze criteria te hoog gescoord wordt, zal de turner/turnster een promotiepunt krijgen.

Bij twee of meer promotiepunten zal de turner/turnster in aanmerking komen om te promoveren. Deze

promotiepunten worden per wedstrijd opnieuw gegenereerd. Als een sporter voor de 1e keer in aanmerking

komt voor promotie, is het een sterk advies om naar een hoger niveau te gaan. Als de sporter echter de

wedstrijd(en) daarna in hetzelfde niveau blijft, en later weer in aanmerking komt voor promotie, is de promotie

naar een hoger niveau verplicht.

Het NSTB-bestuur zal altijd overleggen en beslissen of de persoon daadwerkelijk moet promoveren. Het doel

van deze regeling is dat er geen turn(st)ers té lang in hetzelfde niveau blijven hangen en steeds medailles

halen. Dit haalt de motivatie weg van turn(st)ers die wél thuis horen in het niveau.

Voor het degraderen geldt hetzelfde, echter krijg je dan degradatiepunten wanneer je te laag scoort bij een van

deze criteria. Bij twee of meer degradatiepunten mag de turner/turnster degraderen. Ook hierover zal het

NSTB-bestuur eerst overleggen. Het NSTB-bestuur zal personen nooit verplichten om te degraderen.

D- en E-score:

Voor de D- en E-scores zal een harde grens gezet worden voor een gemiddelde over alle toestellen. Wanneer

het gemiddelde van alle toestellen hoger ligt dan de gestelde bovengrenswaarde, dan zal de turner/turnster

een promotiepunt ontvangen.

Hetzelfde geldt voor degradatie. Wanneer het gemiddelde van alle toestellen lager ligt dan de gestelde

ondergrenswaarde, dan zal de turner/turnster een degradatiepunt ontvangen.

Jury aanbeveling.

De jury kan bij het door hem of haar beoordeelde toestel bepalen of de turner/turnster boven of onder

zijn/haar niveau turnt. Wanneer een turner/turnster op meer dan de helft van het aantal geturnde toestellen

een jury aanbeveling krijgt, dan zal deze persoon een promotie- of degradatiepunt krijgen. Een aanbeveling kan

positief (voor promotie) of negatief (voor degradatie) zijn.

Topscoorder.

Wanneer een turner/turnster in de top van zijn of haar groep valt dan is hij of zij een “topscoorder” en zal een

promotiepunt verkregen worden. Voor 10 of minder deelnemers zal alleen de nummer 1 als topscoorder

gezien worden. Voor 20 of minder deelnemers zal dit de top 2 zijn en voor 20 of meer deelnemers de top 3.

Wanneer een turner/turnster onderaan eindigt in zijn of haar groep, zal deze persoon een degradatiepunt

krijgen. Voor 10 of minder deelnemers zal dit alleen voor de laagst geëindigde persoon zijn, voor 20 of minder

deelnemers de onderste 2 personen en voor 20 of meer deelnemers de onderste 3 personen. Hierbij geldt dat

er ook wordt gekeken of iemand een meerkamp heeft geturnd. De onderste van de personen die wél een

meerkamp hebben geturnd, geldt als laagst scorende.


