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BIJLAGE 6 Internationale wedstrijden: deelnemen en organiseren 
 
Voor deelname door een vereniging aan internationale wedstrijden dient 
toestemming te worden gevraagd aan het bondsbestuur. Een aanvraag hiertoe 
moet gezonden worden naar het bondsbureau, t.a.v. sectie Sport & Win. In dit 
verzoek moet opgenomen worden: 

 
- Naam wedstrijd 
- Datum wedstrijd 
- Deelname aan welke categorie 
- Deelname groepswedstrijd of individueel 
- (indien mogelijk) Een link naar de uitnodiging 

 
Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt 
nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, 
training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de datum van de buitenlandse 
wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier dat 
gedownload kan worden op de internetsite van de KNGU onder wedstrijdzaken – 
ritmische gymnastiek – contact – internationaal niveau. 
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Toestemming-deelname-aan-
internationale-wedstrijd-RG_181107_141558.pdf  
 
Het formulier dient gestuurd te worden naar wedstrijden@kngu.nl. 

 
Voor het organiseren van een internationale wedstrijd in Nederland dient 
toestemming te worden gevraagd aan de LTC-RG via voorzitter@rg.kngu.nl. 

 
Clubs kunnen alleen uitkomen op internationale wedstrijden onder hun eigen 
clubnaam. Indien het een internationale wedstrijd betreft waar namens Nederland 
wordt uitgekomen en niet namens een club, dient hiervoor bij de aanvraag expliciet 
toestemming te worden gevraagd. Indien hiervoor door de KNGU geen toestemming 
wordt verleend, is deelname aan de betreffende internationale wedstrijd niet 
mogelijk. De toestemming kan ook onder voorwaarden worden verleend. Gymnasten 
die zijn geselecteerd op de kwalificatiemomenten komen uit voor Nederland op 
internationale wedstrijden. 

 
Deelname aan een EK, WK, World Cup of Grand Prix kan alleen mits de KNGU-
kwalificatieprocedures heeft vastgelegd en de deelnemer(s) aan de betreffende 
kwalificatieprocedure heeft/hebben voldaan. 

 
Indien bovenstaande regels betreffende internationale wedstrijden worden 
overtreden, kan de KNGU in samenspraak met de LTC-RG besluiten om de 
overtreding voor te leggen aan de ISR. 

 
 


