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Bijlage  Wedstrijdreglement TR GS Algemeen 

Bijlage            Wedstrijdreglement TR GS Toestellen A – B – C  

Bijlage  Wedstrijdreglement TR GS Micro teamgym 

Bijlage  Wedstrijdreglement TR GS Meso teamgym 

Bijlage  Wedstrijdreglement TR GS Toestellen D – E  

Bijlage  Inschrijf- en entreegelden TR GS landelijke wedstrijden 

Bijlage  Nieuwsbrief LTC-GS wedstrijdzaken 

 

Deze bijlagen zijn opgenomen in aparte documenten 
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1 DOEL   

 
Dit Technisch Reglement van de Landelijke Technische Commissie Groepsspringen 

(LTC-GS) 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 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). 

 

Dit Technisch Reglement geldt voor zowel landelijke wedstrijden Groepsspringen als 

wedstrijden Groepsspringen die onder verantwoordelijkheid van het district worden 

georganiseerd (districts-, regio- en rayonwedstrijden). 
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2 GELDIGHEID 

 

Dit technisch reglement is door de KNGU voor onbepaalde tijd op 02-05-2022 

goedgekeurd, totdat een noodzakelijke wijziging wordt doorgevoerd en het 

document opnieuw wordt vastgesteld. Dit technisch reglement treedt in  

werking op 01-07-2022. 

 

Voorstellen voor wijziging op dit reglement en de bijbehorende bijlagen moeten 

worden doorgegeven aan de LTC-GS.  
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3 AFKORTINGEN 

 
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. 

 

DTC  District Technische Commissie 

HR  Huishoudelijk Reglement 

LTC-GS Landelijke Technische Commissie Groepsspringen 
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4 BEGRIPSBEPALINGEN 

 
Deze paragraaf bevat de beschrijving van de begripsbepalingen die in dit technisch 

reglement worden gebruikt in aanvulling op de begripsbepalingen die al zijn 

beschreven in het huishoudelijk reglement van de KNGU. 

 

De begripsbepalingen die in dit technisch reglement worden gebruikt, zijn gelijk aan 

die in het huishoudelijk reglement vastgestelde begripsbepalingen. 
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5 ALGEMEEN 

 
Op wedstrijden 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. 
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6 TWEEDE STARTRECHT 

 

Het maximaal aantal teamleden voor een tweede startrecht is bepaald op 4 

deelnemers per wedstrijdonderdeel en team voor het lopende wedstrijdseizoen. 
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7 WEDSTRIJDEN 

 
Er worden wedstrijden georganiseerd in verschillende categorieën te weten de A-, B-

, C-, D- en E- lijn. 

 

De LTC-GS kent de volgende soorten wedstrijden:  

 
A. Rayon Groepsspringwedstrijden. 

B. Regio Groepsspringwedstrijden. 

C. Rayon en Regio Micro-Teamgym, Meso-Teamgym en Teamgym wedstrijden. 

D. District Groepsspringkampioenschappen. 

E. Finale Groepsspringen C- lijn, Jeugd, Junior en Senior. 

F. Plaatsingswedstrijden Groepsspringen en Individueel springen. 

G. Finale Nederlands Kampioenschap Groepsspringen A- en B- lijn, Jeugd, Junior 

en Senior. 

H. Nederlands Kampioenschap Groepsspringen Clubteams A-, B- en C-lijn, Junior 

en Senior 

I. Nederlands Kampioenschap Airtumbling. 

J. Nederlands Kampioenschap Individueel springen. 

K. Micro-Teamgym, Meso-Teamgym en Teamgymwedstrijden. 

 

A., B., C. en D  

Rayon en Regio Groepsspringwedstrijden, Rayon en Regio Micro-Teamgym, Meso-

Teamgym, Teamgymwedstrijden en District Groepsspringkampioenschappen. 

 
De wedstrijden in het rayon en de regio en het district worden gehouden onder de 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende DTC.  

De wedstrijdbepalingen voor die wedstrijden zijn gelijk aan die voor de wedstrijden 

volgens dit Technisch Reglement en bijlagen en worden C- , D- en E- wedstrijden 

genoemd.  

Onder verantwoordelijkheid van het district kunnen ook A- en B-wedstrijden worden 

georganiseerd. 

 
E., F., G., H., I., J.,  K. 

Plaatsingswedstrijden, Finales en Nederlandse Kampioenschappen, Micro-Teamgym, 

Meso-Teamgym en Teamgymwedstrijden 

 
Deze wedstrijden worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de LTC-GS. 

De wedstrijdbepalingen voor die wedstrijden zijn gelijk aan die voor de wedstrijden 

volgens dit technisch reglement en bijlagen. 
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8 WEDSTRIJDREGLEMENT 

 
8.1 Leeftijdsklassen 

De leeftijdsklassen zijn gebaseerd op de leeftijd van de springer. 

Voor de inschrijving in een leeftijdsklasse is de peildatum, als vastgelegd in hoofdstuk 

3 van het huishoudelijk reglement van de KNGU, bepalend. 

 
Groepsspringen kent de volgende indeling in leeftijdsklassen: 

• Jeugd 8 tot en met 12 jaar 

• Junioren 13 tot en met 17 jaar.   

• Senioren 18 jaar en ouder.   

 
Alle bovenstaande leeftijdsklassen zijn van toepassing op alle categorieën. 

De desbetreffende jaartallen zijn jaarlijks vermeld in bijlage  TR GS Nieuwsbrief 

wedstrijdzaken’. 

 
8.2 Oefenstof en jurering 

De wedstrijdoefenstof en de wijze van jurering (beoordeling) voor de wedstrijden 

genoemd in paragraaf 7 zijn beschreven in de diverse bijlagen van dit Technisch 

Reglement..  

 
Bij wedstrijden dient bij voorkeur te worden gejureerd door ten minste twee juryleden 

per wedstrijd onderdeel. 

Voor de landelijke wedstrijden nodigt de LTC-GS juryleden persoonlijk uit en deelt 

voor het gehele seizoen de juryleden in. Voorafgaand aan de wedstrijden 

ontvangen alle juryleden deze indeling. De LTC-GS streeft ernaar zoveel mogelijk 

juryleden uit alle districten in te zetten.  

 
8.3 Plaatsingsregeling  

De regeling met betrekking tot plaatsing voor de finales wordt jaarlijks vastgesteld 

door de  

LTC-GS en is opgenomen in bijlage TR GS Nieuwsbrief wedstrijdzaken’. 

 
8.4 Dispensatieregeling 

In iedere leeftijdsklasse kan er maximaal aan 5 springers per springtoestel per team in 

één lopend wedstrijdseizoen dispensatie worden verleend mits zij niet meer dan 2 

jaren jonger zijn. Dit geldt niet voor de leeftijdsklassen dames en heren jeugd en 

clubteam wedstrijden. De dispensatie wordt op schriftelijk verzoek verleend door de 

LTC-GS.  

Er wordt geen dispensatie verleend aan deelnemers die ouder zijn dan de vermelde 

leeftijdsklassen. 
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8.5 Promotie- en degradatieregeling  

De regeling met betrekking tot promotie en degradatie wordt jaarlijks vastgesteld 

door de 

LTC-GS en is opgenomen in bijlage TR GS Nieuwsbrief wedstrijdzaken’. 

 

8.6 Navraag van score 

Het is mogelijk om tegen het cijfer van moeilijkheid een protest in te dienen. Dit 

protest dient  binnen 10 minuten na afloop van de oefening te gebeuren en mag 

niet ondersteund worden met video- of filmmateriaal. Het protest dient ingeleverd te 

worden bij Chef de jury.  

 

8.7 Niveau-indeling   

Voor alle vermelde wedstrijden geldt dat een deelnemer in één wedstrijdseizoen 

maar in één categorie en/of niveau per toestel mag uitkomen. 
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9 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

9.1 Organisatorische aangelegenheden  

Wedstrijdinformatie 

Informatie met betrekking tot de wedstrijden (indeling, wedstrijdtijden, 

routebeschrijving, enzovoorts) is vermeld op de internetsite van de KNGU voor de 

wedstrijden die worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de LTC-GS of de 

internetsite van het desbetreffende district onder wiens verantwoordelijkheid de 

wedstrijd plaatsvindt.  Voor informatie over wedstrijden wordt verwezen naar het 

desbetreffende organiserende wedstrijdsecretariaat.  
 

9.2 Accommodatie-eisen en veiligheidsmaatregelen  

De eisen ten aanzien van de accommodatie waar de wedstrijd wordt gehouden, 

zijn als volgt: 
 

1. Een zuivere werkoppervlakte van minimaal 28 x 48 meter. 

2. Minimaal 4 kleedkamers. 

3. Een toeschouwersaccommodatie van minimaal 500 personen. 

4. Een goede geluidsinstallatie met een aparte microfoon voor de wedstrijdleider. 

5. Een gelegenheid voor de te houden juryvergadering en het houden van een 

lunch voor de medewerkers. 

Voor één of meer van deze eisen, kan dispensatie worden aangevraagd bij de LTC-

GS of DTC onder wiens verantwoordelijk de wedstrijd plaatsvindt.  
 

Een uitvoerige beschrijving betreffende de organisatie van wedstrijden is op te 

vragen bij de  

LTC-GS. 

De bepalingen voorschriften met betrekking tot de toestellen zijn vermeld in bijlage 

TR GS Wedstrijdreglement Toestellen’.     
 

9.3 Inschrijving  

Bij inschrijving dient de van toepassing zijnde promotie- en degradatieregeling in 

acht te worden genomen. 

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de tijdige en correcte inschrijvingen. 

De inschrijving voor de regionale-, districts-, rayon- en landelijke wedstrijden dient via 

het centrale KNGU loket te gebeuren.  
 

De LTC-GS of de desbetreffende DTC maakt de indeling per wedstrijd.  

Alleen springers die door de LTC-GS of DTC zijn ingedeeld kunnen deelnemen. 

Deelname buiten mededinging is niet mogelijk. 
 

9.3.1  Inschrijftermijnen  

Inschrijvingen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum te zijn ontvangen. 
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9.3.2 Inschrijf- en entreegelden 

Jaarlijks wordt door de desbetreffende technische commissie een voorstel aan de 

manager Sporters en Fans gedaan betreffende de inschrijf- en entreegelden. De 

manager Sporters en Fans stelt de inschrijf- en entreegelden vast. 

Deze gelden voor het gehele wedstrijdseizoen. De inschrijf- en entreegelden zijn 

opgenomen in bijlage TR GS Inschrijf- en entreegelden voor landelijke wedstrijden’. 

Indien een turner of groep is ingeschreven voor een wedstrijd wordt het inschrijfgeld 

in rekening gebracht bij de vereniging door wie hij respectievelijk de groep is 

ingeschreven. 


