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Groeps- en individuele springwedstrijden A/B/C/D/E 
 
DATUM:    zaterdag 14 mei 2022 
 
ORGANISERENDE VER.:  Balans Kerkrade 
 

Groepswedstrijden 
 
CATEGORIEEN: 
Jeugd  (8 t/m 12 jaar)  geboren 2010 t/m 2014 
Junioren (13 t/m 17 jaar)  geboren 2005 t/m 2009 
Senioren (18 jaar en ouder)  geboren 2004 en eerder 
     
ONDERDELEN: 
Bij de Jeugd in de A/B/C lijn worden de onderstaande onderdelen aangeboden:  
 • Springtoestel met minitrampoline  
 • Minitrampolinespringen  
 • Tumblingspringen op een airtumbling  
    
Bij de junioren en senioren in de A/B/C lijn worden de onderstaande onderdelen 
aangeboden:  
 • Springtoestel met minitrampoline  
 • Minitrampolinespringen  
 • Tumblingspringen op een (air)tumbling  
 
Bij de D/E lijn worden alle onderdelen conform het reglement aangeboden 
   
AANTALLEN: 
6 t/m 9 personen per groep.  
 
BEPALINGEN: 
De wedstrijden worden gehouden volgens het laatste reglement groepsspringwed-
strijden KNGU, versie 2021-2022. Kijk op de website voor de digitale versie.  
 
INSCHRIJFDATUM: 
De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 14 maart 2018 bij mw. H. de Jong.  
 
INSCHRIJVING: 
Het is verplicht in te schrijven via het loket van de KNGU. Ter controle wordt er ook 
nog via de gebruikelijke manier ingeschreven. Alleen volledig ingevulde inschrijffor-
mulieren worden geaccepteerd. De samenstelling van de ploegen (plus eventuele 
reserves) dient op bijgevoegd formulier te worden vermeld en dient ingezonden te 
worden naar mw. H. de Jong. Neemt men met twee teams per categorie deel, dan 
moet er voor ieder team een apart formulier ingevuld worden. 
Email: fitmethermien@outlook.com 
 
INSCHRIJFGELD:  
Het inschrijfgeld bedraagt € 32,50 per groep per onderdeel.  
Het inschrijfgeld wordt via automatische incasso geïnd door het district. Indien het 
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inschrijfgeld niet betaald is, is men van deelname uitgesloten! Voor alle groepen die 
zijn ingeschreven moet inschrijfgeld betaald worden. Ook als de betreffende groep 
niet deelneemt. 
 
JURYLEDEN: 
Elke deelnemende vereniging dient één jurylid ter beschikking te stellen. Indien de 
vereniging geen jurylid levert, is de districtsregeling “administratieve heffingen” van 
toepassing. 
 
BELANGRIJK: 
Men mag per wedstrijddag maar in één leeftijdscategorie uitkomen. Bij geringe 
deelname per onderdeel houdt de organisatie zich het recht voorbehouden om 
een zelfde leeftijdscategorie binnen een niveau samen te voegen. 
 



Informatie groepsspringen 

 

KNGU Limburgs Kampioenschap 
 

Individuele wedstrijden 
 
CATEGORIEEN: 
Jeugd  (8 t/m 12 jaar)  geboren 2010 t/m 2014 
Junioren (13 t/m 17 jaar)  geboren 2005 t/m 2009 
Senioren (18 jaar en ouder)  geboren 2004 en eerder 
 
ONDERDELEN: 
Bij de individuele wedstrijden worden de volgende onderdelen aangeboden:  
 • Springtoestel (Pegasus)  
 • Minitrampoline springen  
 • Tumblingspringen op een airtumbling  
 
BEPALINGEN: 
 De wedstrijden worden gehouden volgens het laatste reglement groepsspringwed-
strijden KNGU, versie 2021-2022. Kijk op de website voor de digitale versie. 
 Er kan worden ingeschreven in twee verschillende niveaus. In de onderstaande 
tabellen zijn de minimale en maximale moeilijkheidswaarden van de sprongen 
aangegeven. 
 
Air-tumbling 

 Niveau I Niveau II 

Jeugd Max. 1,1 Min. 1,1 

Junior Max. 1,2 Min. 1,2 

Senior Max. 1,5 Min. 1,5 

 
Mini trampoline springen 

 Niveau I Niveau II 

Jeugd Max. 0,8 Min. 0,6 

Junior 0,6 - 1,0 Min. 0,8 

Senior 0,6 - 1,0 Min. 0,8 

 
Springtoestel (Pegasus) 

 Niveau I Niveau II 

Jeugd Max. 0,8 Min. 0,6 

Junior Max. 0,9 Min. 0,7 

Senior Max. 0,9 Min. 0,7 

 
INSCHRIJFDATUM: 
De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 14 maart 2018 bij mw. H. de Jong.  
 
INSCHRIJVING: 
Het is verplicht in te schrijven via het loket van de KNGU. Ter controle wordt er ook 
nog via de gebruikelijke manier ingeschreven. Alleen volledig ingevulde inschrijffor-
mulieren worden geaccepteerd.  Per leeftijdscategorie, toestel en geslacht één 
formulier invullen en dient ingezonden te worden naar mw. H. de Jong. 
Email: fitmethermien@outlook.com 
 
INSCHRIJFGELD: 
Het inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per deelnemer per onderdeel. Het inschrijfgeld 
wordt via automatische incasso geïnd door het district. Indien het inschrijfgeld niet 
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betaald is, is men van deelname uitgesloten! Voor alle deelnemers die zijn inge-
schreven moet inschrijfgeld betaald worden. Ook als betreffende deelnemer niet 
deelneemt. 
 
JURYLEDEN: 
Elke deelnemende vereniging dient één jurylid ter beschikking te stellen. Indien de 
vereniging geen jurylid levert, is de districtsregeling “administratieve heffingen” van 
toepassing. 
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Inschrijfformulier LK Groepsspingen A/B/C lijn 

(Per team 1 formulier invullen) 

 
 

Datum  14 mei 2022 

Vereniging   

Adres   

Woonplaats  

Tel. leiding  

Mailadres   

Naam jurylid   

 
 

CATEGORIE DAMES HEREN  MIX   

LEEFTIJDSCATEGORIE JEUGD JUNIOR SENIOR   

NIVEAU A B C   

Hierboven weghalen wat niet van toepassing is of aankruisen wat van toepassing is   

ONDERDELEN*: TUMBLING    

 MINITRAMP    

 MINI-SPRINGTOESTEL   

* Aangeven welke onderdelen d.m.v. het plaatsen van een kruis of ja achter het desbetreffende toestel 
  

      

NR. NAAM VOORNAAM GEB. DAT.                         DISPENS. 

  1     

  2      

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

RESERVE’S 

  1     

  2     

  3     
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Inschrijfformulier LK Groepsspingen D/E lijn 
(Per team 1 formulier invullen) 

 
 

Datum 14 mei 2022 

Vereniging   

Adres   

Woonplaats  

Tel. leiding  

Mailadres   

Naam jurylid   

 
 

CATEGORIE DAMES HEREN MIX   

LEEFTIJDSCATEGORIE JEUGD JUNIOR SENIOR   

NIVEAU D E    

Hierboven weghalen wat niet van toepassing is of aankruisen wat van toepassing is   

ONDERDELEN: LANGE MAT    

 MINITRAMP    

 MINI-SPRINGTOESTEL    

 KAST-PLANK 
junior-senior 

  

 KAST-PLANKOLINE 

jeugd 
  

* Aangeven welke onderdelen d.m.v. het plaatsen van een kruis of ja achter het desbetreffende toestel  

      

NR. NAAM VOORNAAM GEB. DAT.                         DISPENS. 

  1     

  2      

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

RESERVE’S 

  1     

  2     

  3     
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Inschrijfformulier LK Individueel Springen 
(per toestel één formulier invullen) 
 

Datum  14 mei 2022 

Vereniging   

Adres   

Woonplaats  

Tel. leiding  

mailadres   

Naam jurylid   

 

CATEGORIE DAMES HEREN  

LEEFTIJDSCATEGORIE JEUGD JUNIOR SENIOR 

TOESTEL  TUMBLING MINITRAMPOLINE SPRINGTOESTEL 

Hierboven weghalen wat niet van toepassing is of aankruisen wat van toepassing is 
 

                                                                                                                 

NR. NAAM VOORNAAM GEB.DAT CATEGORIE NIVEAU 

  1      

  2       

  3      

  4      

  5      

  6      

  7      

  8      

  9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 


