Vragen

Antwoorden

1. Hoe kan ik mij afmelden
voor een wedstrijd? (en krijg
ik het inschrijfgeld retour?)

De vereniging meldt de sporter/deelnemer af bij de organiserende DTC of LTC. Verwijzing
naar het Huishoudelijk Reglement (HR3-9): Bepalend voor het wel of niet verschuldigd zijn van
inschrijfgeld is de inschrijving. Het afmelden van deelnemers respectievelijk teams gaat niet
gepaard met kwijtschelding van het inschrijfgeld. Tot sluitingsdatum van het Loket kan de
vereniging nog wel zelf de deelnemer verwijderen uit het Loket.

2. Waar kan ik de
wedstrijddata vinden?

Wedstrijddata kun je vinden op onze website via wedstrijdzaken.kngu.nl  wedstrijdzaken 
kies discipline  Wedstrijdkalender en info.

3. Waar kan ik het
wedstrijdprogramma vinden?

Wedstrijdprogramma's kun je op datum vinden / zoeken op onze website via
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/wedstrijden-en-uitslagen

4. Waar kan ik de
wedstrijduitslagen vinden?

Wedstrijduitslagen kun je op datum vinden / zoeken op onze website via
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/wedstrijden-en-uitslagen. Wedstrijduitslagen
worden geplaatst door de organiserende LTC, DTC of werkgroep. Voor vragen over het al
dan niet plaatsen van de wedstrijduitslagen kun je contact opnemen met desbetreffende
LTC, DTC of werkgroep. Contactgegevens kun je vinden op onze website via
wedstrijdzaken.kngu.nl  wedstrijdzaken  kies discipline  vrijwilligers-in-de-commissie.

5. Wat als ik vragen heb over
wedstrijddata die niet (goed)
uitkomen?

De planning voor wedstrijden worden in het district gemaakt op basis van de beschikbare
accommodatie en het aanbod van de verenigingen die de wedstrijden mede-organiseren.
De indeling binnen de geplande wedstrijden wordt in het district gemaakt op basis van de
ingeschreven sporters. Het aantal sporters dat binnen de verschillende disciplines meedoen is
zo groot en het aantal weekenden is zo beperkt, dat de leden van de District Technische
Commissies geen rekening kunnen houden met enerzijds de planning van wedstrijden binnen
een andere discipline en anderzijds het tijdstip dat specifieke sporters aan bod komen. We

praten binnen de KNGU over ongeveer 80.000 sporters die meedoen aan wedstrijden en het
wedstrijdprogramma van meer dan 1000 wedstrijden moet worden aangeboden in 24
mogelijke weekenden.
6. Wanneer heb ik een
wedstrijdpaspoort nodig?

Je hebt een wedstrijdpaspoort nodig wanneer je deelneemt aan wedstrijden op landelijk
niveau. Dit is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de KNGU.
http://www.kngu.nl/uploads/districten/Documenten/2014/Huishoudelijk_reglementen/HR3__vastgesteld_door_BR_11-12-2014.pdf

7. Het inschrijven in het loket
lukt niet (het loket staat nog
wel open).

Indien je vragen hebt over inschrijvingen of inschrijven lukt niet, dan kun je contact opnemen
via wedstrijden@kngu.nl.

8. Het loket is al gesloten, kan
ik alsnog inschrijven?

Nee, het loket kan alleen bij uitzondering en met toestemming van LTC of DTC tijdelijk
opnieuw geopend worden (bij LTC of DTC om toestemming vragen).

9. Vragen over het leveren
van juryleden bij een
wedstrijd

De verplichting van het leveren van juryleden staat omschreven in
http://www.kngu.nl/uploads/districten/Documenten/2014/Huishoudelijk_reglementen/HR3__vastgesteld_door_BR_11-12-2014.pdf Wij adviseren u om bij moeilijkheden bij het leveren van
juryleden ook contact op te nemen met buurt verenigingen om te kijken of je hierin wat voor
elkaar kunt betekenen.

10. Heb je klachten over de
jurering bij een wedstrijd?

Als ouder zijnde adviseren wij u hierover contact op te nemen met de eigen vereniging.
Alleen de vereniging kan hierover contact opnemen met Juryzaken van de desbetreffende
DTC of LTC. Contactgegevens kun je vinden op onze website via wedstrijdzaken.kngu.nl 
wedstrijdzaken  kies discipline  vrijwilligers-in-de-commissie.

11. Heeft u vragen over de
oefenstof?

Hiervoor kunt u kijken op onze website www.kngu.nl. Onder het kopje wedstrijdzaken vindt u
bij de desbetreffende discipline een link naar de (voorgeschreven) oefenstof.

12. Heeft u vragen over de
reglementen (bijvoorbeeld
het HR of TR)?

Hiervoor kunt u kijken op onze website www.dutchgymnastics.nl. Onder het kopje KNGU vindt
u bij Kerndocumenten de link naar het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen en
statuten. Technische Reglementen vindt u bij kngu.wedstrijdzaken.nl  kies discipline 
reglementen.

13. Wilt u meer weten over
onze
Aansprakelijkheidsverzekering
of Ongevallenverzekering?

De KNGU heeft een (secundaire) collectieve Aansprakelijkheidsverzekering en een
Ongevallenverzekering bij Univé. Alle informatie over deze verzekeringen kunt u vinden op
onze website www.gymsport.nl. Onder het kopje Samenwerken & Omgeving kun je klikken op
verzekeringen. Vervolgens kun je kiezen en klikken op wettelijke aansprakelijkheid en
ongevallen. Hier kun je niet alleen alle informatie over de aansprakelijkheidsverzekering en de
ongevallenverzekering vinden, maar ook het schadeformulier van de ongevallenverzekering
en waar u deze kunt indienen.

