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8.0.

ALGEMEEN

8.0.01.

Doel
Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van de topsport en de bijbehorende selecties
van de KNGU.

8.0.02.

Afkortingen
Dit hoofdstuk kent geen afkortingen anders dan die in hoofdstuk 1 zijn benoemd.

8.0.03.

Begripsbepalingen
Naast de begripsbepalingen die verklaard zijn in hoofdstuk 1 worden de
volgende begripsbepalingen gebruikt in dit hoofdstuk:
Topsportdiscipline

Uitsluitend de disciplines Turnen Dames en Turnen Heren

Delegatie

Het geheel van sporters, begeleiders, onder wie doch niet
uitsluitend trainers-coaches, juryleden, medici,
fysiotherapeuten, head of delegation en teamleider, dat
wordt afgevaardigd naar internationale wedstrijden en/of
(internationale) stages.
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8.1.

TOPSPORT EN SELECTIES

8.1.01.

Topsportprogramma’s
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.1.02.

De KNGU heeft twee volwaardige, fulltime topsport programma’s, te weten
de topsportdisciplines Turnen Dames en Turnen Heren.
Elk van deze disciplines heeft haar eigen procedures en regelgeving ten
aanzien van topsport en selecties.
Eindverantwoordelijke voor de businessunit topsport, en daarmee voor het
topsportbeleid van deze de topsportdisciplines, is de technisch directeur
van de KNGU.
Een topsporter is een senior of junior gymnast(e)/sporter die door de KNGU
is geselecteerd voor een nationale selectie.
Topsport wordt alleen op een door de KNGU erkend centrum (TeamNL
Topsportcentrum) bedreven. Op alle andere centra vindt
talentontwikkeling plaats. Uitzondering zijn de KNGU erkende centra met
maatwerkafspraken.
Elke topsporter en/of ouder(s) c.q. voogd(en) van een topsporter (junioren)
dient de topsportersovereenkomst te hebben ondertekend en is hieraan
gehouden.
Elke topsporter dient bij een geldige de FIG- een licentie te hebben aan te
hebben gevraagd en aldus te zijn geregistreerd om aan internationale
wedstrijden te kunnen deelnemen.

Atletencommissie en vertegenwoordiging
1.
2.

De KNGU kent een Atletencommissie.
De Atletencommissie is een adviesorgaan dat de algemene belangen van
de topsporters van de KNGU behartigt.

In hoofdstuk 2 is meer informatie over de Atletencommissie te vinden.
8.1.03.

Procedures
1.

De technisch directeur van de KNGU is verantwoordelijk voor en stelt in
overleg met de bondscoach(es) van de topsportdiscipline de te volgen
(kwalificatie)procedure voor de Olympische Spelen,
Wereldkampioenschappen, Europese Spelen en Europese
Kampioenschappen op, en bepaalt tevens in samenspraak met de
bondscoach de samenstelling van de delegatie. De bepalingen in artikel
3.1.05 die zien op de discipline Turnen Dames en Heren zijn in dit verband
uitdrukkelijk van toepassing.
1.2. De betreffende (kwalificatie)procedures worden gepubliceerd op de
website van de KNGU en gecommuniceerd met de Atletencommissie,
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topsporters en betrokken coaches. van de Oranjeselectie en het
jeugdteam.

2.

8.1.04.

De procedures ten aanzien van World Cups wordt in samenspraak met de
technisch directeur van de KNGU en de bondscoach van de betreffende
topsportdiscipline bepaald.

Selectiebeleid
1.
2.

De bondscoach van de topsportdiscipline bepaalt het beleid en
programma ten aanzien van de samenstelling van de
Oranjeselectieselecties. , het jeugdteam en het talententeam.
Het beleid en de (kwalificatie)procedures wordenselectiebeleid wordt
gepubliceerd op de website van de KNGU en gecommuniceerd met de
Atletencommissie, topsporters en betrokken coaches. van de
Oranjeselectie, het jeugdteam en het talententeam.
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