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1 DOEL 
 

Dit Technisch Reglement (TR) van de Landelijke Technische Commissie Acrobatische 

Gymnastiek (LTC-AG) bevat de aanvullende bepalingen met betrekking tot de 

wedstrijden en evenementen van deze Technische Commissie. 
 

Dit TR is een aanvulling op hoofdstuk 3 van het Huishoudelijk Reglement (HR) 

van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). 
 

Dit TR geldt voor zowel landelijke wedstrijden Acrobatische Gymnastiek als 

wedstrijden Acrobatische Gymnastiek die onder auspiciën van een district 

worden georganiseerd. 
 

2 GELDIGHEID 

Dit TR is voor onbepaalde tijd op advies van de Statutencommissie door het 

Bondsbestuur goedgekeurd op 26 oktober 2017. 
 

Voorstellen voor wijziging op dit reglement en de bijbehorende bijlagen 

moeten worden doorgegeven aan de LTC-AG. 
 

Nadat de LTC-AG de voorstellen tot wijziging heeft doorgevoerd, treedt het 

gewijzigd TR in werking nadat dit op advies van de Statutencommissie door het 

Bondsbestuur is goedgekeurd. 

 

3 AFKORTINGEN 

Deze paragraaf bevat de verklaring van de afkortingen die in dit TR worden gebruikt in 

aanvulling op de afkortingen die al zijn beschreven in hoofdstuk 3 van het HR van de 

KNGU. 
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4 BEGRIPSBEPALINGEN 

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

worden gebruikt in aanvulling op de begripsbepalingen die al zijn beschreven in 

hoofdstuk 3 van het HR van de KNGU. 
 

De begripsbepalingen die in dit TR worden gebruikt, zijn gelijk aan die in hoofdstuk 3 

van het HR vastgestelde begripsbepalingen. 
 

5 ALGEMEEN 

De regelgeving, zoals vastgelegd in de statuten en HR van de KNGU, heeft 

voorrang op de regelgeving voor de wedstrijden waarbij dit TR gehanteerd wordt. 

 

Daar waar in dit TR voor persoons- en functienamen de mannelijke vorm wordt 

gebruikt worden daarmee zowel vrouwen als mannen bedoeld. 
 

6 WEDSTRIJDEN 

De LTC-AG kent de volgende wedstrijden. 

 

Wedstrijden die onder auspiciën van de districten worden georganiseerd, zijnde 

voorwedstrijden om door te kunnen stromen naar landelijke wedstrijden voor de 
niveaus C, D en E. 

 

Wedstrijden die onder auspiciën van de LTC-AG worden 

georganiseerd, zijnde:  
- landelijke voorwedstrijden voor de niveaus A, B en pupillen 

 
- landelijke halve finales voor de niveaus C, D, E, 

 
- Nederlands kampioenschap niveau A en landelijke finales voor de 

niveaus B, C, D, E en pupillen. 
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7 WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

7.1 Wedstrijdpaspoort 

Om deel te kunnen nemen aan landelijke en districtswedstrijden dient men in het bezit 

te zijn van een geldig wedstrijdpaspoort. Een wedstrijdpaspoort kan online via het 

digitaal loket van de KNGU worden aangevraagd. 

7.2 Leeftijdsklassen 

• De leeftijdsklassen zijn gebaseerd op de leeftijd van de gymnast. 

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

3 van het HR van de KNGU, bepalend. 

• Acrobatische Gymnastiek kent de volgende indeling in leeftijdsklassen. 
 

A-Niveau (Nationaal) 
Leeftijden  

  

  BP OP’s 
    

- 
A-Senior minimaal 12 jaar - 

   

    

- 
A-Junior 2 minimaal 11 jaar maximaal 20 jaar 

   

    

- 
A-Junior 1 minimaal 10 jaar maximaal 18 jaar 

   

    

- 
A-Jeugd minimaal 9 jaar maximaal 16 jaar 

   

    

- A-Pupil minimaal 8 jaar maximaal 15 jaar 
   

    

B-Niveau (**) 
Leeftijden  

  

  BP OP’s 
    

- 
B-Senior minimaal 10 jaar (*) - 

   

    

- 
B-Junior minimaal 10 jaar (*) Maximaal 19 jaar 

   

    

C-Niveau (**) 
Leeftijden  

  

  BP OP’s 
    

- 
C-Senior minimaal 9 jaar (*) - 

   

    

- 
C-Junior minimaal 9 jaar (*) Maximaal 17 jaar 

   

    

D-Niveau (**) 
Leeftijden  

  

  BP OP’s 
    

- D-Senior minimaal 8 jaar - 
   

    

- 
D-Junior minimaal 8 jaar maximaal 16 jaar 

   

    

- 
D-Jeugd minimaal 8 jaar maximaal 14 jaar 
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E-Niveau (**) 
Leeftijden  

  

  BP OP’s 
    

- E-Senior minimaal 8 jaar - 
   

    

- 
E-Junior minimaal 8 jaar maximaal 15 jaar 

   

    

- 
E-Jeugd minimaal 8 jaar maximaal 13 jaar 

   

    

- 
E-Instap minimaal 6 jaar maximaal 12 jaar 

   

    

 

 
De LTC heeft het recht om na het inventariseren van de inschrijvingen sommige categorieën 

samen te voegen ten behoeven van de wedstrijd. 
 

** De leeftijd wordt bepaald aan de hand van het kalender jaar. 
 

vb. In 2020 mag een sporter geboren in 2003 niet deelnemen aan het D-Junior niveau, 
aangezien zij 17 jaar wordt in het jaar 2020 

 

 

- De leeftijden voor internationale kwalificatie zijn gelijk aan de bepalingen 
die door de FIG worden gehanteerd. 

 

7.3 Wedstrijdoefenstof en jurering 

- De wedstrijdoefenstof en de wijze van jurering voor de wedstrijden, als 

genoemd in paragraaf 6 zijn beschreven in bijlage 1 

‘Wedstrijdreglementen’, welke bijlage bestaat uit afzonderlijke 

reglementen voor de verschillende niveaus A, B, C, D, E en pupillen.  
- Voor de landelijke wedstrijden nodigt de portefeuillehouder Juryzaken van de 

LTC-AG juryleden uit met het voor de wedstrijd vereiste jurybrevet en deelt per 

wedstrijd de juryleden in. Voorafgaand aan elke wedstrijd ontvangen alle 

juryleden deze indeling.  
- Alle verenigingen die deelnemen aan wedstrijden dienen tenminste één 

gebrevetteerd jurylid te leveren op het niveau van deelname (met 

uitzondering van het eerste jaar dat de vereniging deelneemt aan onder de 

auspiciën van de LTC-AG georganiseerde wedstrijden).  
- Aanvullende bepalingen met betrekking tot juryzaken zijn opgenomen in bijlage 2  

‘Nationaal Wedstrijdinfoboekje’ dat jaarlijks wordt vastgesteld door de LTC AG. 
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7.4 Plaatsingsregeling 

- Door elk district dient minimaal één wedstrijd georganiseerd te worden voor 
het niveau C, D en E. Daardoor wordt doorstroming mogelijk gemaakt naar 

de (districtfinales en vervolgens) landelijke wedstrijden.  
- Het district stuurt en verwerkt de uitslagenlijsten van de districtfinale digitaal 

direct na afloop van de districtfinale in het daartoe bestemde KNGU 

inschrijfloket.  
- De LTC-AG stelt de doorstroming naar de landelijke wedstrijden vast. Deze 

doorstromingsregeling om vanuit districtswedstrijden door te kunnen stromen 

naar de landelijke (halve) finales wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de 

LTC-AG en is opgenomen in bijlage 3 ‘CDE-doorstroomdocument’. 

- Acrogymnasten die op niveau A en B actief zijn, plaatsen zich direct voor de 

landelijke wedstrijden. De wijze van doorstroming naar de landelijke finales 

wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de LTC-AG en is opgenomen in 

bijlage  
4 ‘A/B-doorstroomdocument.’ 

7.5 Kledingvoorschriften 

In aanvulling op de kledingvoorschriften voor deelnemers, trainers en begeleiders 

zoals bepaald in hoofdstuk 3 van het HR geldt, dat de officiële sponsorkleding van 

het Nederlandse team alleen gedragen mag worden bij buitenlandse wedstrijden 

en evenementen, indien de betreffende deelnemer is uitgezonden namens de 

KNGU en indien men lid is van een Nederlandse delegatie. 

7.6 Verdere deelnamevoorwaarden 

Voor zover niet reeds in dit TR voorzien, zijn verdere detailvoorwaarden voor 

deelneming aan wedstrijden opgenomen in de bijlagen bij dit TR. 

7.7 Afwijken van het reglement 

De LTC-AG kan onder bijzondere omstandigheden en op schriftelijk verzoek daartoe 

van of namens een deelnemer afwijken van het in dit reglement bepaalde. Het 

betreft hier uitdrukkelijk een discretionaire bevoegdheid van de LTC-AG. 
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8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

8.1 Organisatorische aangelegenheden 

8.1.1 Wedstrijdlocaties 

De LTC-AG kiest voor wat betreft de organisatie van haar wedstrijden voor zoveel 

mogelijk vaste locaties. 

8.1.2 Wedstrijdinformatie 

Informatie met betrekking tot de wedstrijden is opgenomen in bijlage 2 ‘Nationaal 

Wedstrijdinfoboekje’, alsmede op de websites van de KNGU en de website van het 

betreffende district (waaronder indeling, wedstrijdtijden, routebeschrijving, 

enzovoorts). 

8.1.3 Muziek 

• De muziek voor de wedstrijdoefening moet uiterlijk tien werkdagen 

voorafgaande aan de wedstrijd per e-mail ter beschikking worden gesteld in 

de vorm van een MP3-bestand op een door de LTC-AG aangegeven e-

mailadres. 

• Tevens dient de trainer de muziek tijdens de wedstrijd bij zich te hebben, voor 

het geval er problemen ontstaan met de muziek. 

• Op het doosje dienen wedstrijdnummers, namen van sporters van de 

betreffende paren/groepen, naam van de vereniging, niveau en discipline 

vermeld te staan. 

8.2 Inschrijving 

- De inschrijving voor de landelijke wedstrijden vindt plaats op de wijze, die 

door de LTC-AG is aangegeven.  
- De inschrijving voor de landelijke wedstrijden, waarbij de voorwedstrijden in 

de districten plaatsvinden, gebeurt op basis van kwalificatie vanuit de 
districtswedstrijden.  

- De inschrijving voor wedstrijden die onder auspiciën van het district 
vallen, moet geschieden op de wijze, die door de DTC is aangegeven.  

- De verenigingen zijn in beide genoemde inschrijfopties verantwoordelijk voor 
de tijdige en correcte inschrijving.  

- De LTC-AG respectievelijk DTC maken de indeling per wedstrijd. Alleen 

deelnemers die door deze Technische Commissies zijn ingedeeld kunnen 

deelnemen.  
- Voorkeur voor sporten op zaterdag in verband met geloofsovertuiging kan bij 

de opgave worden aangegeven. De Technische Commissies trachten hiermee 

rekening te houden.  
- Deelname buiten mededinging is niet mogelijk. 
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8.2.1 Inschrijftermijnen 

Inschrijvingen dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum te zijn ontvangen.  
Later ontvangen inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 

 

8.2.2 Inschrijf- en entreegelden 

• Jaarlijks worden door de programmamanager Sportparticipatie, 

respectievelijk de DTC, op voorstel van de LTC-AG de inschrijf- en 

entreegelden vastgesteld. Deze gelden voor het gehele wedstrijdseizoen en 

zijn te vinden in bijlage 2 

• ‘Nationaal wedstrijdinfoboekje’. 

 

• Indien een team is ingeschreven voor een wedstrijd wordt namens de 

desbetreffende Technische Commissie het inschrijfgeld in rekening gebracht 

bij de vereniging door wie het team is ingeschreven. 

8.3 Detailinformatie 

Verdere detailinformatie over wedstrijden die onder auspiciën van de LTC-AG 

worden georganiseerd is vermeld op de website van de KNGU bij LTC-AG. Bij 

wedstrijden die onder auspiciën van een district worden georganiseerd, staat deze 

informatie vermeld op de website van het desbetreffende district. 


