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3.0.

ALGEMEEN

3.0.01.

Doel
Dit hoofdstuk geeft de algemene regels die moeten worden gevolgd bij
wedstrijden, evenementen en sportgerichte activiteiten georganiseerd door of
namens de KNGU.

3.0.02.

Afkortingen
Naast de afkortingen die verklaard zijn in hoofdstuk 1 worden de volgende
afkortingen gebruikt in dit hoofdstuk:
IRV
RC
RTC
UEG

3.0.03.

Internationaler Rhönradturn Verband
Rayon Commissie
Regio Technische Commissie
European Union of Gymnastics

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

Een onderdeel van de gymnastiek dat is gerelateerd aan
één van de door de bondsraadsvergadering vastgestelde
technische commissies en waarvoor wedstrijden kunnen
worden georganiseerd.

Geleding

Technisch onderdeel (LTC, DTC, RTC, RC) van de KNGU.

Leeftijdsklasse

Indeling naar leeftijd, die (mede) is gebaseerd op de
internationale leeftijdsindeling.

Niveau

Indeling naar technische inhoud waarbij "A" en “eredivisie”
of een andere gesanctioneerde aanduiding het hoogste
niveau is.

Peildatum

Datum die bepalend is voor de leeftijd die geldt bij de
indeling in leeftijdsklassen voor een wedstrijd(cyclus).

Verklaring van
geen bezwaar

Een document, waaruit blijkt dat voor de daarin vermelde
gymnast geen medische belemmeringen aanwezig worden
geacht voor deelname aan wedstrijden van de KNGU.
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Wedstrijd
accommodatie

De hal, zaal of het terrein die zijn ingericht voor
wedstrijd, training, de kleedruimten en de verbindingswegen
daartussen.

Wedstrijdindeling

Een specialistische tak van een discipline, bijvoorbeeld
toestelwedstrijden bij turnen of een indeling als individueel
gymnast of als een groep van twee of meer gymnasten.

Wedstrijdcyclus

Opeenvolgende wedstrijden (voorwedstrijden, halve finale,
finale) die leiden tot een kampioenschap.

Wedstrijdleider

Persoon, die belast is met de algehele leiding van de
wedstrijd.

Wedstrijdpaspoort Een door het Bondsbestuur afgegeven document, dat dient
als identiteitsbewijs voor de wedstrijden waar dit reglement
betrekking op heeft.
Wedstrijdruimte

Het deel van de hal, de zaal of het terrein, dat is ingericht
voor de wedstrijd.

Wedstrijdvereniging Het lid waarvoor een clublid heeft aangegeven te zullen
uitkomen in wedstrijden. Dit kan per discipline verschillen.
3.0.04.

Overtredingen
Overtredingen van het in dit hoofdstuk gestelde, alsmede overtredingen van
vastgestelde Technische Reglementen, worden aangemerkt als overtredingen
als bedoeld in de statuten van de KNGU.
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3.1.

WEDSTRIJDEN

3.1.01.

KNGU-wedstrijden
1.

2.

3.1.02.

Een KNGU-wedstrijd is een ontmoeting tussen personen die lid zijn van de
KNGU, waaronder leden van twee of meer verenigingen van de KNGU
waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. namens de KNGU uitgeschreven door een geleding van de KNGU;
b. een beoordeling op basis van vastgestelde normen en geleverde
prestaties en op grond waarvan een rangorde kan worden
vastgesteld.
KNGU-wedstrijden kunnen leiden tot een individueel algemeen
kampioenschap in een discipline en/of een wedstrijdcategorie, een
kampioenschap voor een groep van twee of meer gymnasten in een
discipline en/of een wedstrijdcategorie;

Indeling wedstrijden
De KNGU kent de volgende indeling van wedstrijden:
1.
Wedstrijden die worden georganiseerd zonder oogmerk van doorstroming
naar andere wedstrijden.
2.
Wedstrijden die worden georganiseerd om uit te maken wie zich
kwalificeert voor de wedstrijden om het districtskampioenschap.
3.
Wedstrijden georganiseerd door een landelijke technische commissie om
uit te maken wie zich kwalificeert voor de finale wedstrijd(en) als genoemd
in lid 5.
4.
Wedstrijden georganiseerd om uit te maken wie zich kwalificeert voor de
wedstrijd(en) om het Nederlands/Bondskampioenschap als genoemd in lid
6.
5.
Wedstrijden georganiseerd om uit te maken wie zich, in enig jaar, de beste
mag noemen binnen een discipline (in een wedstrijdcategorie of op een
niveau), met uitzondering van de wedstrijd(en) als genoemd in lid 6.
6.
Wedstrijd(en) georganiseerd om uit te maken wie zich in enig jaar op het
hoogste niveau van een discipline dan wel van een wedstrijdcategorie
binnen een discipline Nederlands/Bondskampioen mag noemen.
Wedstrijden kennen een indeling in niveaus en leeftijdsklassen.
Een afwijkende discipline technische wedstrijdindeling kan worden opgenomen
in het betreffende Technisch Reglement.

3.1.03

Wedstrijddagen
1.

KNGU-wedstrijden en KNGU-evenementen kunnen op alle dagen van de
week georganiseerd worden.
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2.

3.

3.1.04

Afgelasting van KNGU wedstrijden
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

3.1.05.

Indien mogelijk zal voor deelnemers die niet op zondag willen deelnemen
in verband met geloofsovertuiging, de mogelijkheid worden geboden om
aan eenzelfde KNGU-wedstrijd deel te nemen op een andere dag. Dit
geldt niet voor KNGU-evenementen.
Indien niet de mogelijkheid kan worden geboden om op een andere dag
dan zondag deel te nemen, is het besluit tot al dan niet deelnemen aan de
deelnemer.

De betreffende LTC, DTC respectievelijk rayoncommissie bepaalt in overleg
met de KNGU of de KNGU-wedstrijd dient te worden afgelast.
De beslissing tot afgelasten wordt genomen voor elk van de (individuele)
wedstrijden van de wedstrijddag.
Bij de beslissing tot afgelasting van een wedstrijd zal de organisatie zich
laten leiden door de in het land geldende weerswaarschuwingen van het
KNMI respectievelijk ANWB.
De beslissing tot afgelasten zal, indien mogelijk, ruim van te voren genomen
worden teneinde onnodig reizen te voorkomen. Als richtlijn geldt: ten
minste drie uur voor het begin van de wedstrijd of activiteit. Als de eerste
wedstrijd of activiteit voor ’s ochtends 10.00 uur op het programma staat, is
de richtlijn dat de beslissing tot afgelasten de dag ervoor om uiterlijk 22.00
uur ’s avonds wordt genomen.
Nadat de beslissing tot (gedeeltelijk) afgelasten is genomen, zullen alle
officials, juryleden, en de deelnemende verenigingen worden
geïnformeerd. De verenigingen informeren daarop hun trainers en
gymnasten (ouders van gymnasten).
De afgelasting zal onder ‘wedstrijden en uitslagen’ op de website van de
KNGU worden geplaatst.
De organisatie zal in overleg met de betreffende LTC, DTC of
rayoncommissie van de KNGU bepalen of en zo ja op welke wijze de
wedstrijd of activiteit wordt ingehaald.

Peildatum
Ter bevordering van eerlijke wedstrijden worden leeftijdsklassen gehanteerd.
De leeftijdsindeling wordt als volgt vastgesteld:
1.
Indien een wedstrijd of wedstrijdcyclus in één kalenderjaar wordt
gehouden, is voor de leeftijdsindeling de leeftijd bepalend, die op 31
december van dat kalenderjaar bereikt is.
2.
Indien één wedstrijd of wedstrijdcyclus twee aansluitende kalenderjaren
omvat, is voor de leeftijdsindeling de leeftijd bepalend, die op 31
december van het kalenderjaar van beëindiging van die wedstrijd
respectievelijk wedstrijdcyclus bereikt is/wordt.
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3.1.06.

Indeling van wedstrijden in leeftijdsklassen
1.

2.

3.

3.1.07.

Voor wedstrijden. geldt de volgende indeling:
a.
Deelnemers die op de peildatum zeven jaar of jonger zijn.
Voor deze leeftijdsklasse(n) worden uitsluitend activiteiten
georganiseerd voor diploma-gymnastiek of diploma-turnen met
voorbereidende en scholende voorgeschreven situaties en onderdelen
met begrijpelijke waarderingen in plaats van punten en zonder
individueel klassement.
b.
Deelnemers die op de peildatum ten minste acht jaar en ten hoogste
twaalf jaar zijn. Voor deze leeftijdsklasse(n) worden wedstrijden
georganiseerd op basis van voorgeschreven oefenstof, waarbij een
waardering in punten en een individuele/teamklassering mogelijk is.
c.
Deelnemers die op de peildatum dertien jaar of ouder zijn.
Voor deze leeftijdsklasse(n) gelden geen beperkende bepalingen.
Voor wedstrijden als bedoeld in artikel 3.1.02., lid 5. En 6 geldt de volgende
indeling:
a.
Deelnemers die op de peildatum ten minste acht jaar en ten hoogste
twaalf jaar zijn. Voor deze leeftijdsklasse(n) worden wedstrijden
georganiseerd op basis van oefenstof, waarbij waardering in punten en
een individuele/teamklassering mogelijk is.
b.
Deelnemers die op de peildatum dertien jaar of ouder zijn. Voor deze
leeftijdsklasse(n) gelden geen beperkende bepalingen.
Bij de bepaling van onderscheiden niveaus en leeftijdsklassen, alsmede bij
de indeling van deelnemers hierin, dient mede rekening te worden
gehouden met het principe van ‘faire competitie’. Met betrekking tot niveau
betekent dit het hanteren van meerdere niveaus teneinde het optreden van
grote verschillen binnen één niveau te voorkomen, alsmede het hanteren
van promotie- en degradatieregelingen of maximum- en minimumeisen.

Internationale wedstrijden
1.

2.

Dit reglement is niet van toepassing op internationale wedstrijden zoals
Grand Prix-wedstrijden, World Cup-wedstrijden, Europese
Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen
die worden georganiseerd door Europese en mondiale overkoepelingen.
Deze hebben hun eigen regelgeving.
Kwalificatie-eisen en kwalificatieprocedures voor deelname aan de in het
eerste lid genoemde internationale wedstrijden in de KNGUtopsportdisciplines worden vastgesteld door de technisch directeur van de
KNGU.
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3.
4.

5.

6.
7.

De kwalificatie-eisen en kwalificatieprocedures van internationale
wedstrijden in de overige disciplines worden vastgesteld door de business
unit manager Sporters en Fans.
Voor wedstrijden in de KNGU topsportdisciplines wijst de technisch directeur
van de KNGU de gymnasten aan, die deelnemen aan de in dit artikel
genoemde wedstrijden. De aanwijzing voor de overige disciplines
geschiedt door de business unit manager Sporters en Fans.
Voor wedstrijden in de KNGU-topsportdisciplines wijst de technisch directeur
van de KNGU een delegatieleider aan en tevens één of meer juryleden
met een internationaal jurybrevet. De aanwijzing van delegatieleiders en
juryleden voor de overige disciplines geschiedt door de business unit
manager Sporters en Fans..
Het Bondsbestuur is bevoegd tot het opleggen van bindende
kledingvoorschriften aan de delegatie die namens de KNGU deelneemt
aan internationale wedstrijden.
Wanneer FIG en UEG voor deelname aan een door hen georganiseerde
wedstrijd een geldige FIG-licentie (Gymnastics Passport) voorschrijven,
dient de gymnast deze FIG-licentie aan te vragen via het Bondsbureau.
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3.2.

DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

3.2.01. Deelname door niet-clubleden
1.
2.

3.2.02.

Voor het organiseren van wedstrijden waaraan tevens niet-clubleden van
de KNGU kunnen deelnemen, zogeheten ‘open wedstrijden’, is vooraf
schriftelijke toestemming vereist van het Bondsbestuur.
Het is een gewoon/buitengewoon lid niet toegestaan, behalve
voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bondsbestuur, als
organisator van een wedstrijd personen te laten deelnemen die geen
clublid zijn van de KNGU.

Voorwaarden voor deelname
1.
2.

3.

4.

5.

De voorwaarden voor deelname dienen te worden vastgelegd in het
technisch reglement.
Een technisch reglement kan een bepaling bevatten waardoor de
deelnemende gewone/buitengewone leden, worden verplicht tot het
beschikbaar stellen van juryleden in verhouding tot het aantal deelnemende
teams of clubleden. Deze maatregel kan uitsluitend worden toegepast
indien opleidingen voor de betreffende categorie juryleden zijn
georganiseerd. Voor verenigingen die minder dan een jaar lid zijn of minder
dan een jaar aan wedstrijden in de betreffende discipline meedoen is deze
regel niet van toepassing.
Bij het niet nakomen van de verplichting genoemd in lid 2. kunnen de
wedstrijdvoorwaarden bepalen dat als het doorgaan van de wedstrijd
daardoor in gevaar komt, kan leiden tot één van de volgende sancties:
a.
het niet accepteren van de inschrijving indien na waarschuwing drie
weken voor de betreffende wedstrijd nog geen jurylid is opgegeven, of
b.
het verhalen van de extra kosten die gemaakt zijn voor het
vervangende jurylid met een maximum van € 50,-- of
c.
het buiten mededinging laten deelnemen van de vereniging op het
moment dat van de opgegeven juryleden er één of meer niet
aanwezig zijn en er geen vervangend(e) jurylid(leden) beschikbaar is
(zijn).
Een technisch reglement kan een voorwaarde bevatten dat deelnemende
gewone/buitengewone leden in verhouding tot het aantal deelnemende
teams of clubleden verplicht zijn tot het beschikbaar stellen van assistentie
bij de wedstrijdorganisatie.
Het technisch reglement kan een bepaling bevatten, waarbij het (mede-)
organiserende lid of buitengewoon lid de mogelijkheid wordt geboden de
betreffende wedstrijd te organiseren onder de voorwaarden, die in de
organisatieovereenkomst zijn opgenomen.
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3.2.03.

Wedstrijdpaspoort
1.

2.

3.
4.

3.2.04.

Om deel te nemen aan de wedstrijden op landelijk niveau en wedstrijden
die leiden tot een doorstroming naar landelijke wedstrijden dient de
gymnast in het bezit te zijn van een geldig disciplinegericht
wedstrijdpaspoort. Dit wedstrijdpaspoort dient voorafgaand aan de
wedstrijd op verzoek aan de wedstrijdleider te worden getoond.
Het technisch reglement kan bepalen dat voor deelname aan wedstrijden
het clublid in het bezit dient te zijn van een geldig disciplinegericht
wedstrijdpaspoort met inachtneming van het bepaalde in lid 4. Dit
wedstrijdpaspoort dient voorafgaand aan de wedstrijd op verzoek aan de
wedstrijdleider te worden getoond.
Een wedstrijdpaspoort is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de KNGU.
Het aanvragen van een wedstrijdpaspoort voor een clublid is mogelijk
vanaf het jaar waarin deze de leeftijd van acht jaar bereikt.

Deelname aan niet KNGU-wedstrijden
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bondsbureau is het
leden als bedoeld in de statuten van de KNGU niet toegestaan deel te nemen
aan wedstrijden van enige buitenlandse organisatie.

3.2.05.

Clublidmaatschap van meer dan één gewoon/buitengewoon lid
1.
2.

3.2.06.

Het staat iedere gymnast vrij om van zoveel gewone/buitengewone leden
van de KNGU clublid te zijn als hij wenst.
De gymnast die van meer dan één gewoon/buitengewoon lid clublid is,
geeft aan met de inschrijving vóór de eerste wedstrijd van de
discipline/wedstrijdcategorie van het kalenderjaar aan de technische
commissie in welke discipline en/of wedstrijdcategorie bij welke
wedstrijdvereniging hij in dat jaar wenst uit te komen.

Tweede startrecht
1.

2.
3.

Voor een clublid dat binnen eenzelfde discipline in een andere
wedstrijdvorm voor een ander gewoon/buitengewoon lid wenst uit te
komen dan zijn wedstrijdvereniging waarvoor hij als individueel gymnast
uitkomt, kan het ander gewoon/buitengewoon lid vooraf een tweede
startrecht aanvragen.
Het clublidmaatschap van het andere gewoon/buitengewoon lid is voor
het tweede startrecht niet vereist.
Een tweede startrecht wordt verleend door de KNGU en is geldig tot het
einde van het lopende kalenderjaar.
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4.

3.2.07.

Een technisch reglement bepaalt het maximum aantal teamleden met
een tweede startrecht.

Trainers en begeleiders
1.

2.
3.
4.
5.

Ten minste één van de trainers en begeleiders van de betreffende
vereniging wordt geacht in het bezit zijn van een licentie voor het niveau
en/of discipline van de betreffende wedstrijd. Verdere uitwerking is
opgenomen in het licentiereglement.
Voor de trainers en begeleiders is het dragen van (esthetische) sportkleding
en sportschoenen in de wedstrijdruimte verplicht.
Van de trainers en begeleiders wordt verwacht dat zij de wedstrijd- en
jurybepalingen kennen, zich ernaar te gedragen en de deelnemers
hierover informeren.
Het is de trainers en begeleiders niet toegestaan de betreffende toestellen
en matten te verplaatsen, tenzij dit wordt toegestaan door het technisch
reglement.
De trainers en begeleiders zijn verplicht zo nodig hulp te verlenen ter
voorkoming van letsel of gevaarlijke situaties. Hulp verlenen kan leiden tot
aftrek van punten.
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3.3.

TITELS EN PRIJZEN

3.3.01.

Nederlands kampioen
De titel ‘Nederlands Kampioen’ is alleen verbonden aan finalewedstrijden op het
hoogste niveau in de betreffende leeftijdsklasse. De titel kan alleen worden
toegekend aan personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten. De
nationaliteit van en deelnemer moet worden bepaald aan de hand van de
vermelding in het paspoort c.q. identiteitskaart.

3.3.02.

Overige kampioenen
De gymnast die in andere finalewedstrijden, als genoemd in artikel 3.3.01., de
overwinning behaalt, mag zich bonds-, provinciaal-, districtskampioen noemen
in de desbetreffende discipline, de wedstrijdcategorie, het niveau en/of de
leeftijdsklasse.

3.3.03.

Prijstoekenning
Bij alle wedstrijden worden in elke categorie voor de eerste, tweede en derde
plaats prijzen toegekend. Bij kampioenschappen wordt de regel gehanteerd,
dat alleen deelnemers met de Nederlandse nationaliteit 1e, 2e en 3e kunnen
worden. Om voor een prijs in aanmerking te komen kan door de desbetreffende
technische commissie een minimale score worden vastgesteld. Deze minimale
score(s) moeten zijn opgenomen in het van toepassing zijnde technisch
reglement.
Voor de prijstoekenning gelden de volgende regels.
1.
De gymnast of team met het hoogste aantal punten ontvangt de eerste
prijs.
2.
De gymnast of team met het op één na hoogste aantal punten ontvangt
de tweede prijs.
3.
De gymnast of team met het op twee na hoogste aantal punten ontvangt
de derde prijs.
4.
Eindigen twee gymnasten of teams met een gelijk puntenaantal op de
eerste plaats, dan ontvangen beiden de eerste prijs en wordt er geen
tweede prijs toegekend.
5.
Eindigen drie of meer gymnasten of teams met een gelijk puntenaantal op
de eerste plaats, dan ontvangen allen/alle de eerste prijs en worden er
geen tweede en derde prijs toegekend.
6.
Eindigen twee of meer gymnasten of teams met een gelijk puntenaantal
op de tweede plaats, dan ontvangen allen de tweede prijs en wordt er
geen derde prijs toegekend.
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7.

3.3.04.

Eindigen twee of meer gymnasten of teams met een gelijk puntenaantal
op de derde plaats, dan ontvangen allen de derde prijs.

Prijzen
Voor de soort prijzen die worden uitgereikt gelden de volgende regels.
1.
Behoudens het hierna vermelde voor de Nederlands kampioen, worden als
prijzen voor de eerste, tweede en derde plaats uitsluitend medailles en
standaards uitgereikt.
2.
Voor individuele wedstrijden worden medailles uitgereikt, voor
teamwedstrijden een standaard en medailles.
3.
De prijzen voor de bondskampioenschappen, finales en de Nederlandse
Kampioenschappen worden beschikbaar gesteld door de desbetreffende
technische commissie.
4.
Prijzen voor overige wedstrijden worden beschikbaar gesteld door de
desbetreffende organisatie op basis van de bepalingen in dit reglement.

3.3.05.

Uitslagen
Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag door de wedstrijdorganisatie of
wedstrijdleider bekend gemaakt.
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3.4.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
De kledingvoorschriften die gelden bij wedstrijden georganiseerd door de KNGU,
geledingen van de KNGU of door leden van de KNGU onder auspiciën van de
KNGU of geledingen van de KNGU, anders dan bedoeld in artikel 3.1.07
(internationale wedstrijden) zijn als volgt:
1.
Deelnemers aan wedstrijden dienen correcte, functionele en veilige
wedstrijdkleding te dragen, waarbij het dragen van een bij de rest van de
kleding passend (kort) broekje is toegestaan en zal niet leiden tot
puntenaftrek. De wedstrijdkleding moet voldoen aan sportieve en
esthetische principes.
2.
Voor teamwedstrijden dienen de deelnemers uniforme wedstrijdkleding te
dragen.
3.
Het dragen van hoofddoekjes om religieuze redenen is toegestaan, mits dit
de veiligheid van sporters, trainers en overige direct betrokkenen niet in
gevaar brengt.
4.
De regels als vastgelegd in hoofdstuk 6 van het huishoudelijk reglement zijn
van toepassing.
5.
Ter voorkoming van letsel is het de deelnemers, trainers en begeleiders niet
toegestaan om in welke vorm dan ook sieraden te dragen tijdens het
trainen, inturnen en uitvoering van het wedstrijdonderdeel.
6.
Aanvullende regels met betrekking tot de kleding kunnen worden
opgenomen in het betreffende technisch reglement. Deze aanvullende
regels mogen niet in strijd zijn met de kledingvoorschriften van deze
paragraaf.
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3.5.

TECHNISCHE REGLEMENTEN

3.5.01

Algemeen
1.
2.

Een technische commissie dient te werken met een technisch reglement.
Een technisch reglement is een aanvulling op hoofdstuk 3 (dit hoofdstuk)
van het huishoudelijk reglement van de KNGU.
Op wedstrijden, waarbij een technisch reglement wordt gehanteerd, heeft
de regelgeving, zoals deze is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk
reglement van de KNGU voorrang op het technisch reglement.
Een technisch reglement mag geen herhalingen bevatten uit de statuten
en huishoudelijk reglement van de KNGU.
Een technisch reglement mag geen oefenstof en jurybepalingen bevatten.
Indien gewenst kunnen deze worden opgenomen in bijlagen.
Een technisch reglement treedt pas in werking, nadat dit op advies van de
Statutencommissie is goedgekeurd door de directeur van de KNGU.
De bijlagen van een technisch reglement behoeven alleen een
akkoordbevinding van de Statutencommissie.

3.
4.
5.
6.

3.5.02

Indeling
De aan te houden indeling van een technisch reglement is opgenomen in de
volgende tabel. De cursief gedrukte teksten zijn bindend voor elk technisch
reglement.
Artikel
1

Titel
Doel

2

Geldigheid

3

Afkortingen

Omschrijving
Dit technisch reglement van de landelijke
technische commissie . . . . . . . . . . . . . bevat de
aanvullende bepalingen met betrekking tot de
wedstrijden en evenementen van deze
landelijke technische commissie. Dit technisch
reglement is een aanvulling op hoofdstuk 3 van
het huishoudelijk reglement van de KNGU.
Dit technisch reglement is door de KNGU voor
onbepaalde tijd goedgekeurd op . . - . . - . . . .
totdat een noodzakelijke wijziging wordt
doorgevoerd en het document opnieuw wordt
vastgesteld. Dit technisch reglement treedt in
werking op . . - . . - . . . ..
Deze paragraaf bevat de verklaring van de
afkortingen die in dit technisch reglement
worden gebruikt in aanvulling op de
afkortingen die al zijn beschreven in hoofdstuk 3
van het huishoudelijk reglement van de KNGU.
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Artikel
4

Titel
Begripsbepalingen

5

Algemeen

6 tot
en met
….

Bijlage
1, 2, ....

Omschrijving
Deze paragraaf bevat de beschrijving van de
begrippen die in dit technisch reglement
worden gebruikt in aanvulling op de
begripsbepalingen die al zijn beschreven in
hoofdstuk 3 van het huishoudelijk reglement
van de KNGU.
Op wedstrijden en evenementen, waarbij een
technisch reglement wordt gehanteerd, heeft
de regelgeving, zoals vastgelegd in de statuten
en huishoudelijk reglement van de KNGU
voorrang op dit technisch reglement.
Deze paragrafen kunnen worden gebruikt om
de voor de landelijke technische commissie
geldende technische zaken te regelen
betreffende wedstrijden en evenementen.
Bij de ‘wedstrijdbepalingen’ worden alle
overige zaken geregeld, zoals:
a. organisatorische aangelegenheden;
b. veiligheidsmaatregelen;
c. voorwaarden, wijze en termijnen van
inschrijving;
d. mogelijkheid, voorwaarden en wijze van
indiening van een navraag met betrekking
tot de score;
e. de promotie- en degradatieregeling;
f. de samenstelling van het
wedstrijdprogramma en wedstrijdindeling;
g. het aantal juryleden.
Deze bijlagen zijn te gebruiken om de oefenstof
beoordeling, plaatsingsregeling, promotie- en,
degradatieregeling, inschrijfgelden en
dergelijke op te nemen.

In het technisch reglement kan een regeling worden opgenomen met
betrekking tot het doen van navraag betreffende de score. Aan het doen van
navraag betreffende de score kunnen kosten worden verbonden met een
maximum van € 100,-- per nagevraagde score.
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3.6.

WEDSTRIJDLEIDER

3.6.01

Aanwijzen wedstrijdleider
De technische commissie dient voor iedere KNGU-wedstrijd een wedstrijdleider
aan te wijzen, die deel uitmaakt van de wedstrijdorganisatie.De wedstrijdleider
treedt op als vertegenwoordiger van de betreffende technische commissie.

3.6.02.

Taken van de wedstrijdleider
De wedstrijdleider heeft de volgende taken:
1.
Het (mede) vaststellen van het wedstrijdprogramma en de
wedstrijdindeling.
2.
De controle en het toezicht op de (veiligheid van de) toestellen.
3.
Het toezicht op een ordelijk verloop van een wedstrijd overeenkomstig het
vastgestelde wedstrijdprogramma en de wedstrijdindeling.
4.
De algehele leiding van de wedstrijd.
5.
De wedstrijdleider heeft de volgende verplichtingen:
a. Bij constatering van een overtreding van enig (wedstrijd)reglement of
(wedstrijd)bepaling is de wedstrijdleider verplicht:
1. Binnen vijf werkdagen na de betreffende wedstrijd een melding te
doen bij de KNGU (Bondsbureau).
2. De betrokkene(n) mede te delen dat van de overtreding melding
wordt gedaan bij de KNGU (Bondsbureau).
b. Indien tijdens de wedstrijd een ongeval plaatsvindt melding te doen bij
de KNGU (Bondsbureau) en het formulier van de
ongevallenverzekering van de KNGU in te vullen en op te sturen.

3.6.03.

Verantwoordelijkheden van de wedstrijdleider
De wedstrijdleider heeft de volgende verantwoordelijkheden.
1.
De controle op de wedstrijdpaspoorten en 2e startrechten.
2.
Indien er twijfel bestaat wordt gecontroleerd op licenties. De licentiehouder
is verplicht de licentie bij zich te hebben.
3.
Indien geen hoofdjury aanwezig: de controle op het naar behoren
functioneren van het jurykorps. Hiervoor kan hij een specifieke functionaris
aanwijzen.
4.
Het indien van toepassing naar behoren (doen) afhandelen van
ingediende vragen met betrekking tot de beoordeling.
5.
Het nemen van actie indien ernstige twijfel bestaat aan de
gezondheidstoestand en veiligheid van deelnemende gymnast(en).
Hierbij moet onder meer gedacht worden aan:
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a.

6.

3.6.04.

het zich zo goed mogelijk op de hoogte stellen en beoordelen van de
ernst van een tijdens de wedstrijd opgelopen blessure of lichamelijk
ongemak;
b.
het zo nodig bespreken met en adviseren van de gymnast en de
trainer/begeleider indien het voortzetten van de wedstrijd niet
verantwoord lijkt;
Het nemen van maatregelen als er twijfel is over de deskundigheid van de
trainer/begeleider indien de veiligheid van de gymnast in het geding dreigt
te komen.

Bevoegdheden van de wedstrijdleider
De wedstrijdleider heeft de volgende bevoegdheden.
1.
Het optreden als ordehandhaver bij ongeregeldheden tijdens een
wedstrijd.
2.
Gymnasten uit te sluiten van een wedstrijd op grond van:
a. een ernstige overtreding van één of meer wedstrijdbepalingen;
b. herhaald wangedrag.
3.
Het verwijderen van trainers/begeleiders bij herhaald wangedrag, of op
grond van twijfel over de deskundigheid en indien de veiligheid in het
geding is.
4.
Een vertegenwoordiger van een vereniging op te dragen om actie te
ondernemen indien het gedrag van een in verband met die vereniging
aanwezige toeschouwer daartoe aanleiding geeft.
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3.7.

JURY

3.7.01.

Algemeen
1.
2.
3.

3.7.02.

Juryleden moeten in het bezit zijn van een geldig jurybrevet van de KNGU
voor de wedstrijd, discipline en niveau waarop wordt gejureerd.
Op de wedstrijd(en) moeten juryleden zich waardig en respectvol
gedragen en naar alle eer en geweten jureren zonder rekening te houden
met persoon en/of vereniging.
Juryleden houden van elke oefening bij hoe zij deze hebben beoordeeld.
Op navraag van de hoofdjury moeten deze kunnen worden
getoond/overhandigd. Nadat (meteen na de oefening) het cijfer is
bepaald en genoteerd, mag dit niet meer worden gewijzigd zonder
toestemming van de hoofdjury.

Samenstelling van de jury
Het aantal juryleden is afhankelijk van de discipline en het soort wedstrijd.
De technische commissie bepaalt het aantal juryleden en maakt de indeling.
Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de
betrokken juryleden.

3.7.03.

Hoofdjury
1.
2.
3.
4.

3.7.04

De technische commissie wijst een hoofdjury aan. Deze heeft een zo hoog
mogelijke kwalificatie.
De hoofdjury leidt de juryvergadering.
De hoofdjury houdt toezicht op het correct naleven van de
waarderingsvoorschriften(juryreglement) van de betreffende wedstrijd.
Alle beslissingen van de hoofdjury zijn bindend tijdens de wedstrijddag(en).
Indien bij evaluatie op de wedstrijddagen van de wedstrijd(en) een
ernstige fout wordt geconstateerd, wordt deze in overleg met de
wedstrijdleider gecorrigeerd.

Kleding
Juryleden dienen om herkenbaar te zijn voor publiek, trainers en deelnemers niet
gekleed te gaan in sportkleding. Zij dienen schoenen te dragen die geschikt zijn
voor het betreden van en wedstrijdruimte.
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3.8.

MEDISCHE BEGELEIDING EN EHBO
1.
2.
3.

Bij alle wedstrijden moet minimaal één gediplomeerde EHBO’er aanwezig
zijn.
In plaats van de in lid 1. genoemde EHBO’er mag deze taak ook door een
ter zake kundig (para)medicus worden uitgevoerd.
De medische begeleiding/EHBO’er moet aanwezig zijn gedurende de
gehele periode van de wedstrijd.
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3.9.

FOTO-, VIDEO- EN FILMOPNAMEN
1.

Het maken van foto-, video- en filmopnamen tijdens evenementen en
wedstrijden onder auspiciën van de KNGU is behalve uitdrukkelijke
toestemming van de KNGU slechts toegestaan vanaf de
toeschouwersaccommodatie/-locatie en uitsluitend voor huiselijk/privé
gebruik of journalistieke (niet commerciële) doelstellingen.

2.

Opnamen mogen alleen worden gemaakt zonder flits-, video- of filmlamp
en op plaatsen waar geen gevaar of hinder voor de deelnemers,
juryleden, coaches en/of overige begeleiders van de wedstrijd of activiteit
kan optreden.

3.

De KNGU kan voor een evenement of wedstrijd fotografen accrediteren
om opnamen te maken voor andere doeleinden en/of vanaf een andere
locatie dan genoemd in lid 1 van dit artikel. Het al dan niet verlenen van
een accreditatie is ter uitsluitende beoordeling van de KNGU en geschiedt
te allen tijde schriftelijk, waarbij de KNGU voorwaarden kan verbinden aan
het maken van de opnamen.

4.

De KNGU kan tijdens evenementen en wedstrijden onder auspiciën van de
KNGU, tijdens evenementen en wedstrijden waarbij de KNGU personen
afvaardigt, alsmede tijdens evenementen en wedstrijden waarvoor de
KNGU de inschrijving regelt, foto- video- en filmopnamen maken van de
deelnemers, juryleden, coaches en/of overige begeleiders voor
verslaglegging, opleiding, eigen promotionele doeleinden en/of overige
gerechtvaardigde doeleinden en deze publiceren op de eigen (social)
media. De KNGU ziet erop toe dat met het gebruik van genoemd
beeldmateriaal geen onrechtmatige inbreuk wordt gemaakt op de
privacy van de deelnemers, juryleden, coaches en/of overige begeleiders
en zal bij de geringste twijfel hieromtrent vooraf toestemming vragen aan
de betrokken personen, of - in geval van minderjarigheid - de wettelijke
vertegenwoordiger. De KNGU kan deze toestemming schriftelijk vragen, of
via een digitaal ledenadministratiesysteem. Deelnemers, juryleden,
coaches en/of overige begeleiders worden altijd in de gelegenheid
gesteld om een verleende toestemming weer in te trekken.

5.

De KNGU is niet verantwoordelijk voor opnamen die door derden worden
gemaakt tijdens evenementen en wedstrijden onder auspiciën van de
KNGU en die worden gepubliceerd voor andere doelstellingen dan
genoemd in lid 1 van dit artikel zonder dat door de KNGU een accreditatie
is verleend. De KNGU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of
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voor aanspraken die kunnen worden ingesteld als gevolg van publicaties
van beeldmateriaal als hier bedoeld.
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