
 

 

TECHNISCHE REGLEMENT NOORDELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN MICROTEAMGYM 2018 

De bepalingen in deze bijlage gelden in aanvulling op het bepaalde in bijlage 1 

en 2. In geval van strijdigheid van de bepalingen in deze bijlage ten opzichte van 

het bepaalde in bijlage 1 of 2, geldt voor Micro Teamgymwedstrijden het 

bepaalde in deze bijlage. 

De discipline Micro Teamgym bestaat uit 2 onderdelen: 
- Airtrack 

- Minitrampoline en Minitrampoline – springtoestel 

Aantal beurten 

- Airtrack 3 beurten 
- Minitrampoline en Minitrampoline – Springtoestel 3 beurten 

De verenigingen zijn vrij om zelf de verdeling te maken van de drie sprongbeurten 

op de toestellen Minitrampoline en Minitrampoline – Springtoestel, mits beide 

toestellen maar gebruikt worden. 

Deze sprongbeurten vinden plaats in dezelfde sprong ronde, zonder tussenpose. 

Het is verplicht om op het springtoestel een steunsprong te maken 

Verloop 

De rondes duren vijf minuten, inclusief opmars en afmars. Inspringen is gedurende 

de muziektijd, totaal 2.45 minuten. De ene baan springt in, terwijl op de andere 

baan de wedstrijd gesprongen wordt. 

 

Eisen samenstelling 

Voor Airtrack en Minitrampoline / Minitrampoline – Springtoestel 

 

Oplopen bij start oefening in looppas, ook het teruglopen na de sprongbeurt, 

moet in looppas gebeuren als complete groep. 

Men moet voldoen aan de minimale gemiddelde voor de samenstelling, deze 

vindt men in de tabel hieronder en verkrijgt men door de Gemiddelde waarde 

sprongseries van de beide toestellen bij elkaar op te tellen. Let op: Het is niet 

toegestaan hoger dan de minimale waarde van het volgende niveau te springen. 

Gebeurd dit wel, dan wordt het team gediskwalificeerd. 

Let op: 

• Men begint het optreden altijd met een teamserie per onderdeel. 

• De vervolg series dienen in moeilijkheidswaarde opbouwend te zijn in de series. 

• Dubbel na enkel, trippel na dubbel in de series. 

• Op airtrack dient een voorwaartse, een rugwaartse en een keuze serie 

uitgevoerd te worden. 

 

Uitsluitend voor Minitrampoline / Minitrampoline – Springtoestel 
 

- Een oefening bestaat uit 3 sprongseries waarvan er; 

o Er moet minimaal één serie een gemeenschappelijke serie zijn 

o Op minitrampoline – springtoestel: minimaal één steun 
sprongbeurt, welke omschreven zijn in de voorbeeld 
sprongtabel in bijlage 2 

o Minimaal één serie op minitrampoline zonder springtoestel 



 

Uitsluitend voor Airtrack 
 

Voor de senioren A-B niveau geldt: minimaal drie, maximaal vijf verschillende 

sprongelementen, zoals omschreven is in de voorbeeld sprongtabel in bijlage 2 

Voor senioren C niveau geldt: minimaal twee, maximaal vijf verschillende 

sprongelementen, zoals omschreven is in de voorbeeld spronglabel in bijlage 2 

Voor de junioren A-B-C niveau geldt: minimaal twee, maximaal vijf verschillende 

sprongelementen, zoals omschreven is in de voorbeeld sprongtabel in bijlage 2 

Voor de jeugd A-B-C niveau geldt: minimaal één, maximaal vijf verschillende 

sprongelementen, zoals omschreven is in de voorbeeld sprongtabel in bijlage 2 

- Een oefening bestaat uit 3 series waarvan er; 

o minimaal één gemeenschappelijke serie moet zijn 

o minimaal één serie volledig achterwaartse elementen moet zijn 

o minimaal één serie volledig voorwaartse elementen moet zijn 

▪ Men is verplicht het laatste element te landen op de landingsmat 

 

Minimale druk (mbar) voor de airtrack 

 

Jeugd minimaal: 40 

mbar Junior minimaal: 

50 mbar Senior 

minimaal: 60 mbar 

Teamsamenstelling 

- Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf springers. Deze springers 

dienen op beide onderdelen dezelfde springers zijn, maar mogen per 

sprongbeurt wisselend springen. 

- Iedere serie moet gesprongen worden door drie springers. 

- Per serie is het toegestaan te wisselen van springers binnen het team. 

- De teams kunnen uitkomen in de volgende categorieën: 

o Jeugd 

o Junior 

o Senior 

- Elke categorie is onderverdeeld in een subcategorie: 

o Dames 

o Heren 

o Mix; iedere serie wordt gesprongen door beide geslachten 

(verhouding: twee - één, één - twee). De verhouding mag in de series 

wisselen. 

- Niveaus binnen Micro Teamgym: 

o A-niveau 

o B-niveau 

o C-niveau 

 
o D-niveau 

o E-niveau 



 

 

Tijdsduur 

Tijdslimiet per onderdeel is 2 minuten 45 seconden. Dit is de lengte van de muziek 

waarop gesprongen wordt. De muziek is te vinden op 

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/groepsspringen/wedstrijdzaken/oefe

nstof-en- lesmateriaal en in het wedstrijdschema is te zien op welk nummer je de 

wedstrijd springt, dit is een ander nummer dan waarop je inspringt 

 
Score 

Het cijfer wordt opgebouwd uit de volgende drie 

onderdelen. Moeilijkheid – Samenstelling – 

Uitvoering. 

 

Puntenwaardering 

Dames/heren/mixed senioren, junioren en jeugd 

 

Moeilijkheid (afhankelijk van de waarde van de elementen) 

Samenstelling (maximaal te behalen punten) : 5,0 punt. 

Uitvoering (maximaal te behalen punten) : 10,0 punt. 

 

Aftrekken 

De aftrekken en waardes voor samenstelling en uitvoeringsfouten, worden volgens 

de tabellen van het Landelijke Reglement Groepsspringen 7 september 2018 

toegepast (bijlage één en twee) en de hieronder vermelde afwijkende aftrekken. 

Extra aftrek samenstelling 

Gezamenlijke serie niet als eerste springen 0,2 punt 

Niet landen op de landingsmat 0,1 punt 

Ontbreken van één eis, per eis, per springer 0,2 punt 

Te weinig elementen op airtrack, per element 1,0 punt 

Weigering per springer 3,0 punt 
Springen met te weinig springers, per springer 3,0 punt 

Niet in looppas oplopen voor start van de oefening 0,2 

punt Niet gezamenlijk terug lopen in looppas na een sprongbeurt

 0,2 

punt 

 

Extra aftrek uitvoering : 

Actieve hulpverlening per element 1,0 punt 

Val 0,8 punt 

Niet eerst landen op de voeten 1,5 punt 

Aanvullende opmerkingen/ bepalingen ten aanzien van de aftrek 

- De gemeenschappelijke serie dient als eerste beurt gesprongen te worden. 

Indien dit niet plaatst vindt, volgt er een aftrek in de samenstelling. 

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/groepsspringen/wedstrijdzaken/oefenstof-en-lesmateriaal
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- Als er bij een gezamenlijke beurt een afwijking wordt gesprongen, 

wordt er geen moeilijkheidswaarde geteld, wel uitvoeringsaftrek. 

- Als er bij een vrije serie een herhaling wordt gesprongen, wordt het herhaalde 

element geteld, maar in de samenstelling geldt de aftrek van 0,2 punt, zie 

bijlage één voor omschrijving beoordeling herhaling. 

- Voor het element dat niet wordt geland op de voeten, zal geen 

moeilijkheidswaarde worden geteld, wel uitvoeringsaftrek. 

- Bij het niet voldoen aan de samenstellingseis minimale waarde, wordt voor de 

moeilijkheid een 0 beurt gegeven, uitvoering wordt wel geteld. 
- Missen van een eis, (zie bladzijde 2 en 3): geen moeilijkheidswaarde voor element. 

- Bij airtrack is men verplicht de afzet (handen of voeten) van het laatste element 

op de airtrack te maken. 

- Als men bij de airtrack meer dan drie elementen springt, is minimaal één 

handplaatsing verplicht. 

- De punchsalto is niet toegestaan in deze discipline. 

- De synchroon regel, zoals vermeld in bijlage 1, is in deze discipline niet van 

toepassing. 

- Het laatste element hoeft niet gelijk of hoger in waarde te zijn, zoals vermeld in 

bijlage 1, dan het voorgaande element. Dit geldt ook voor de opbouw van de 

series. 

- Bij de airtrack mag de volgende deelnemer pas starten als de vorige geland 

is, voor aftrek, zie bijlage 1 bladzijde 17. 

- Bij de airtrack mag er aan iedere kant van de baan één trainer, 

begeleider staan voor de veiligheid. 

- Er mogen maximaal 2 trainers bij de landingsmat staan en geen trainer bij de start 

van de baan. 

Als men niet aan deze regel voldoet, mag er niet gestart worden met de 

oefening. 

- Oplopen voor start van de oefening dient in looppas te gebeuren. Indien hier 

niet aan voldaan wordt, volgt een aftrek in de samenstelling (zie aftrektabel). 

Juryleden 

Afwijkende regels voor toegestane verschil in jurybeoordeling van de twee 

uitvoeringscijfers 

- 0,2 punt bij 8 of meer punt 
- 0,3 punt van 5 tot 8 punt 

- 0,5 punt van 3 tot 5 punt 

- 0,7 punt bij minder dan 3 punt 

De sprongtabellen vindt men in bijlage 2 van het reglement 

en op: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-

reglement-groepsspringen 

 

Gemiddelde over de 3 series moet minimaal zijn: 

 

A-niveau Airtrack – Airtumbling Minitrampoline en Minitrampoline – 

springtoestel 

Heren senioren 5,4 punt 4,8 punt 

Dames/ Mixed senior   5,4 punt 4,2 punt 

Junioren 5,1 punt 3,3 punt 

Jeugd 4,8 punt 2,7 punt 

 

B-niveau Airtrack – Airtumbling Minitrampoline en Minitrampoline – 

springtoestel 

Heren senioren 4,5 punt 3,3 punt 

Dames / Mixed senior  4,5 punt 3,3 punt 

http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-reglement-groepsspringen
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Junioren 3,9 punt 2,7 punt 

Jeugd 3,3 punt 2,4 punt 

 

C-niveau Airtrack – Airtumbling Minitrampoline en Minitrampoline – 

springtoestel 

Heren senioren 3,6 punt 2,4 punt 

Dames / Mixed senior  3,6 punt 2,4 punt 

Junioren 2,7 punt 2,1 punt 

Jeugd 2,1 punt 1,8 punt 

 

 

Maximale toegestane waarde: 

Voor deelnemers in het C – niveau geldt: de maximale gemiddelde waarde mag 

niet hoger zijn dan het minimale gemiddelde van het B- niveau. 

Voor deelnemers in het B –niveau geldt: de maximale gemiddelde waarde mag 

niet hoger zijn dan het minimale gemiddelde van het A-niveau. 

 

 

Gemiddelde waarde sprongseries moet minimaal zijn: 

 
Moeilijkheidswaarde D-niveau: 

Jeugd: Minimale gemiddelde waarde 6 series 

0.8 punt Junior: Minimale gemiddelde waarde 

6 series 1.1 punt Senior: Minimale gemiddelde 

waarde 6 series 1.5 punt 

 

Moeilijkheidswaarde E-niveau: 

Jeugd: Minimale gemiddelde waarde 6 series 

0.4 punt Junior: Minimale gemiddelde waarde 

6 series 0.7 punt Senior: Minimale gemiddelde 

waarde 6 series 1.0 punt 

 

De maximaal toegestane waarde Micro-Teamgym B- 

en C-niveau A-niveau Geen maximale toegestane 

waarde 

 

B - Niveau Airtrack – Airtumbling Minitrampoline en 
Minitrampoline – 

 

Heren senioren 
 

5,4 

springtoestel 

4,6 

Dames senior 5,4 4,2 

Junioren 5,1 3,3 

Jeugd 4,6 2,7 

C – Niveau Airtrack – Airtumbling Minitrampoline en 

Minitrampoline – 
 

Heren senioren 
 

4,5 

springtoestel 

3,3 

Dames senior 4,5 3,3 

Junioren 3,9 2,7 

Jeugd 3,3 2,4 

 

D-niveau 
 

Airtrack – Airtumbling 
 

Minitrampoline en 



 

Minitrampoline – 

 

Heren senioren 
 

3,6 

springtoestel 

2,4 

Dames / Mixed 
senior 

3,6 2,4 

Junioren 2,7 2,1 

Jeugd 2,1 1,8 

 
E-niveau: 

Jeugd: Minimale gemiddelde waarde 6 series 

0.8 punt Junior: Minimale gemiddelde waarde 

6 series 1.1 punt Senior: Minimale gemiddelde 

waarde 6 series 1.5 punt 

 
Berekening van de gemiddelde waardes van de drie sprongbeurten. Hierbij dient 

men het totaal van elke serie op te tellen en deze te delen door drie. Bij het niet 

voldoen aan bovenstaande gemiddelde, is de moeilijkheidswaarde een 0. Bij 

Airtrack tellen alleen maximaal de drie hoogste verschillende elementen van een 

serie voor de moeilijkheid berekening. 

Voorbeeld: 

Serie: Arabier – Flik Flak – Hurksalto – Streksalto – Streksalto. 

Hiervan tellen voor de berekening alleen: 

Flik Flak - Hurksalto – Streksalto. (Streksalto telt maar één keer) 0,4 + 0,5 + 0,7 = 1,6 punt. 

 

 
Moeilijkheidswaarde berekening per sprongbeurt: 

 

Voorbeeld: 

Deelnemer 

1 

Deelnemer 

2 

Beurt 1: 

1,5 punt 

1,5 punt 

Beurt 2: 

1,6 punt 

1,7 punt 

Beurt 3: 

1,4 punt 

2,0 punt 

Deelnemer 
3 

1,5 punt + 1,8 punt + 1,8 punt 
+ 

Totaal 4,5 punt 5,1 punt 5,2 punt 

Moeilijkheidswaarde is: 4,5 + 5,1 + 5,2 = 14,8 : 3 = 4,9 punt 

 
Uitvoeringsaftrek berekening per sprongbeurt: 

 
Voorbeeld: 

Deelnemer 

1 

Deelnemer 

2 

Beurt 1: 

1,2 punt 

1,0 punt 

Beurt 2: 

1,8 punt 

2,0 punt 

Beurt 3: 

1,8 punt 

2,4 punt 

Deelnemer 
3 

0,9 punt + 1,7 punt + 1,6 punt 
+ 

Totaal 
aftrek 

3,1 punt 5,5 punt 5,8 punt 

 

Bij een uitvoeringswaarde van 10 punten is het uitvoeringspunt dan: 

6,9 + 4,5 + 4,2 = 15,6 : 3 = 5,2 punt 



 

 

Bij bepaling van dit gemiddelde wordt afgerond op tienden van punten waarbij 

0,00 tot en met 0,04 wordt afgerond naar beneden en 0,05 tot en met 0,09 naar 

boven. 

 

De sprongtabellen vindt men in bijlage 2 van het reglement. 
 

Samenvoegen 

Om versnippering van het aantal categorieën tegen te gaan, zal de District 

Technische Commissie Springen de mogelijkheid hebben om categorieën samen 

te voegen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De teams springen hun 

eigen niveau, maar er wordt een gezamenlijk klassement opgesteld. 

 
Hoogte springtoestel 

Minimale hoogte bovenkant springtoestel: 

- Jeugd Dames + Heren: 1,15 meter 

- Junioren Dames + Heren: 1,25 meter 

- Senioren Dames: 1,35 meter 

- Senioren Mixed: 1,35 meter 

- Senior Heren: 1,65 

meter Men moet in stappen van 10 cm 

verhogen. 

 

Promotie- en degradatieregeling 

Er is geen promotie en degradatieregeling dit seizoen. 

 

Prijzenregeling 

Altijd 1e t/m 3e prijs. 

 

Entreegelden: 

o Kinderen tot 12 jaar: € 2,00 

o Volwassenen: € 3,00 

Jury 

Voor het A t/m E niveau geldt dat er voor aanvang van de desbetreffende 

wedstrijdronde het jurybriefje/sprongenformulier in enkelvoud op A4 formaat moet 

worden ingeleverd bij de jury. Deze formulieren staan op de website van de KNGU. 

Juryleden krijgen een mail met de data van de wedstrijden en het verzoek aan te 

geven wanneer ze beschikbaar zijn om te jureren. 

 
Inschrijfgelden 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per groep per 2 onderdeel. VOL = VOL 

Het te betalen bedrag wordt vastgesteld naar aanleiding van de 

inschrijvingen in het loket. Bij het uitvallen van een team wordt wel het 

inschrijfgeld geïncasseerd. 

Verkeerd ingeschreven ploegen kunnen op de wedstrijddag 

gediskwalificeerd worden. Alle inschrijvingen van Springen geschieden 

via het KNGU loket. 

De deelnamegelden worden geïncasseerd op basis van de doorlopende 



 

machtiging. Indien een vereniging geen doorlopende machtiging heeft 

afgegeven, zullen er extra administratiekosten (€ 10,00 per wedstrijd) in rekening 

gebracht worden. 

 

Te laat inschrijven betekent geen deelname en inschrijven betekent betalen. 

Afmeldingen worden niet terugbetaald! Het loket sluit op de uiterste inschrijfdatum. 

Als het loket gesloten is, zal het niet meer mogelijk zijn om aanpassingen te doen. 

Indien de organisatie nog een dag het loket voor aanpassingen open stelt dan 

wordt de vereniging op de hoogte gebracht. Extra openzetten van het loket 

brengt administratiekosten mee voor de vereniging van €25,00 per keer. 

 
VOORBEELD SPRONGEN E-D niveau: 

Microteamgym E niveau 

Sprongen minitrampoline 

Streksprong 

Hurksprong 

Spreidsprong 

Streksprong ½ 

draai 

Spreidhoeksprong 

Streksprong 1/1 

draai 

 

Sprongen minitrampoline pegasus 

Ophurken – stap – streksprong 

Ophurken – stap – hurksprong 

Ophurken – stap – spreidsprong 

Ophurken – stap – streksprong 1/2 

draai Ophurken – streksprong 

Ophurken -  hurksprong 

Ophurken - spreidsprong 

Ophurken – streksprong 1/2 

draai 

Ophurken- afspreiden met 

handen Over spreiden 

Over 

hurken 

Arabier 

 

Sprongen Airtrack 

Streksprong - 

Streksprong 

Streksprong - 

Hurksprong 

Streksprong - 

Spreidsprong Rol voor 

over 

Rol voor over- rol voor 

over Radslag 

Arabier 



 

Radslag - 

Arabier 

handstand 

doorrol 
Handstand doorrol - koprol voor over 

Handstand doorrol - koprol voor over - koprol 

voor over Rol voorover – losse rol voorover - 

zweefrol 

Rol achterover 

Rol achterover - rol achterover 

 

Rol voor over - streksprong 1/2dr - rol 

achter over Arabier - koprol achter over 

 

Microteamgym D 

niveau Sprongen 

minitrampoline 

Streksprong 

Hurksprong 

Spreidsprong 

Streksprong ½ 

draai 

Spreidhoeksprong 

Streksprong 1/1 

draai Hurksalto 

Hoeksalt

o 

Spreidsalt

o 

 

Sprongen minitrampoline pegasus 

Ophurken – stap – streksprong (afzet 2 voeten) 

Ophurken – stap – hurksprong (afzet 2 voeten) 

Ophurken – stap – spreidsprong (afzet 2 

voeten) Ophurken – stap – streksprong 1/2 

draai (afzet 2 voeten) Ophurken – streksprong 

(zonder stap en afzet 2 voeten) Ophurken - 

hurksprong (zonder stap en afzet 2 voeten) 

Ophurken - spreidsprong (zonder stap en afzet 2 

voeten) Ophurken – streksprong 1/2 draai (zonder stap 

en afzet 2 voeten) Ophurken- afspreiden met handen 

Over 

spreiden 

Over 

hurken 

Arabier 

Overslag 

 

Sprongen Airtrack 

Rol voor over 

Rol voor over- rol voor 



 

over Radslag 

Radslag - hup - 

radslag handstand 

doorrol Arabier 

kaats 

Radslag - Arabier 

Handstand doorrol - koprol - 

koprol Handstandoverslag 

kaats 

Rol voorover – losse rol voorover - 

zweefrol Rol achterover 

Rol achter over - rol achter over 

Rol voor over - streksprong 1/2dr - rol 

achter over Arabier - koprol achter over 


