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1 DOEL 

  
Dit Technisch Reglement van de Landelijke Technische Commissie Trampolinespringen (LTC-
TRS) bevat de aanvullende bepalingen met betrekking tot de wedstrijden en evenementen 
van deze 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 alle KNGU wedstrijden.  
  
  
  



 

 
 
 
2 GELDIGHEID 
  
Dit Technisch Reglement is voor onbepaalde tijd op advies van de Statutencommissie door 
het Bondsbestuur goedgekeurd op _________________  
  
Voorstellen voor wijzigingen op dit reglement en de bijbehorende bijlagen moeten worden 
doorgegeven aan de LTC-TRS. Nadat de LTC-TRS de wijzigingen heeft doorgevoerd, treedt 
het gewijzigd Technisch Reglement 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 Technisch Reglement 
worden gebruikt in aanvulling op de afkortingen die al zijn beschreven in hoofdstuk 3 van 
het Huishoudelijk Reglement van de KNGU.  
  
DMT   Dubbele minitrampoline  
FIG CoP  Code of Points van de Internationale Gymnastiek Federatie  
HR    Huishoudelijk Reglement  
LTC-TRS  Landelijke Technische Commissie Trampolinespringen  
MH 
WS    

Moeilijkheidsgraad 
Wedstrijdsecretariaat/Wedstrijdzaken LTC 

  
  



 

 
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 
hoofdstuk 3 van het Huishoudelijk Reglement van de KNGU.  
  
Wedstrijden op landelijk   
niveau     
  

Wedstrijden georganiseerd door de LTC-TRS in samenwerking met de 
organiserende vereniging.  

Wedstrijden op districts-  Wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de competitieleiders  
niveau   In samenwerking met de organiserende vereniging. Er wordt gesprongen in 5 

districten: Noord, Oost, Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en Mid-
West waarbij het district Mid-West is opgedeeld in de regio’s West en 
Midden.   

  
   



 

 
 
5 ALGEMEEN  

  
Op wedstrijden en evenementen, 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.  
  
In de gevallen waarin dit Technisch reglement, noch de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van de KNGU voorzien, beslist de LTC-TRS.  

Daar waar in dit reglement voor persoons- en functienamen de mannelijke vorm wordt 
gebruikt worden daarmede zowel vrouwen als mannen bedoeld.  



 

 
 
6 WEDSTRIJDEN  

  
De LTC-TRS kent de volgende wedstrijden:   
  
6.1 Individuele wedstrijden:  

• Wedstrijden op districtsniveau  
- Drie plaatsingswedstrijden in de 2e en 3e divisie 

• Wedstrijden op landelijk niveau  
- Drie plaatsingswedstrijden in de ere- en 1e divisie   
- Finale 1e, 2e en 3e divisie   
- Nederlands Kampioenschap eredivisie   

  
6.2 Synchroonwedstrijden:  

• Wedstrijden op districtsniveau  
- Drie plaatsingswedstrijden in de 2e en 3e divisie   

• Wedstrijden op landelijk niveau  
- Drie plaatsingswedstrijden in de ere- en 1e divisie   
- Finale 1e, 2e en 3e divisie  
- Nederlands Kampioenschap eredivisie 

  
6.3 Teamwedstrijden:  

• Wedstrijden op districtsniveau  
- Twee individuele plaatsingswedstrijden in de 2e en 3e divisie, waarbij vooraf 

aangewezen springers een team vormen   
• Wedstrijden op landelijk niveau:  

- Twee individuele plaatsingswedstrijden in de ere- en 1e divisie, waarbij 
vooraf aangewezen springers een team vormen   

- Finale 1e, 2e en 3e divisie   
- Nederlands Kampioenschap eredivisie   

  
6.4 DMT wedstrijden: 

• Wedstrijden op landelijkniveau  
- Drie plaatsingswedstrijden in de 1e en 2e divisie 
- Finale 2e divisie 
- Nederlands Kampioenschap 1e divisie   

  
6.5 Tweede startrecht 
Bij teamwedstrijden kunnen springers gebruik maken het tweede startrecht, om zo een 
team van een ander vereniging te completeren. Zie ook 8.4.2. 

 



 

7 WEDSTRIJDREGLEMENT  

  
7.1 Leeftijdsklassen  
  
De leeftijdsklassen zijn gebaseerd op de leeftijd van de springer.  
Voor inschrijving in een leeftijdsklasse is de peildatum, als vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement van de KNGU, bepalend.   
  
Trampolinespringen kent de volgende indeling in leeftijdsklassen:  
• Instap  

In deze leeftijdsklasse vallen de springers die op de peildatum de leeftijd van 6 jaar 
hebben bereikt.  

• Pupil  
In deze leeftijdsklasse vallen de springers die op de peildatum de leeftijd van 9 jaar 
hebben bereikt.  

• Jeugd I 
In deze leeftijdsklasse vallen de springers die op de peildatum de leeftijd van 11 jaar 
hebben bereikt.  

• Jeugd II 
In deze leeftijdsklasse vallen de springers die op de peildatum de leeftijd van 13 jaar 
hebben bereikt.  

• Junior  
In deze leeftijdsklasse vallen de springers die op de peildatum de leeftijd van 15 jaar 
hebben bereikt.  

• Senior  
In deze leeftijdsklasse vallen de springers die op de peildatum de leeftijd van 17 jaar 
hebben bereikt.  

 
7.2 Leeftijdsklassen en wedstrijdoefenstof   
  
De leeftijdscategorieën en wedstrijdoefenstof voor wedstrijden, als genoemd in 
hoofdstuk 6, zijn beschreven in bijlage 1 ‘Leeftijdsklassen en wedstrijdoefenstof’.   
  
7.3 Jurering   
  
De beoordeling van de oefeningen is opgenomen in de FIG CoP. De Nederlandse vertaling 
van de FIG CoP is te vinden op de website van de KNGU.   

 
 
  

 



 

7.3.1 Algemeen  
Voor de finales en Nederlands Kampioenschappen nodigt de LTC-TRS juryleden met een 
brevet persoonlijk uit en deelt de juryleden in. Voorafgaand aan de wedstrijden ontvangen 
alle juryleden deze indeling. De LTC-TRS streeft ernaar zoveel mogelijk juryleden uit alle 
districten in te zetten.   

  
Voor de plaatsingswedstrijden dienen de deelnemende verenigingen zelf voor juryleden te 
zorgen. Het aantal juryleden dat de vereniging dient te leveren is afhankelijk van de omvang 
van de inschrijving. De namen van de juryleden dienen uiterlijk woensdag vóór de wedstrijd 
te worden doorgegeven aan de competitieleider. De competitieleider maakt de juryindeling.  
 
Het niet leveren van juryleden heeft de volgende sancties tot gevolg conform HR hoofdstuk 
3. 
 - Het verhalen van de extra kosten die gemaakt zijn voor het vervangende jurylid met een 
maximum van € 50,--   
- of indien bovenstaande niet mogelijk is het buiten mededinging laten deelnemen van de 
vereniging op het moment dat van de opgegeven juryleden er één of meer niet aanwezig 
zijn en er geen vervangend(e) jurylid(leden) beschikbaar is (zijn). 

  
7.3.2 Individuele en teamwedstrijden  
Bij voorkeur dienen deze wedstrijden te worden gejureerd door:  
  

1  Hoofdjurylid (HJ)  
4  E-juryleden (uitvoering)  
2  HD-Juryleden (verplaatsing)  
2  D-juryleden (moeilijkheid)  

  
Het hoofdjurylid is tevens verantwoordelijk voor de bediening van het Time of Flight 
apparaat.  
 
Indien door overmacht of door, het niet voldoende leveren van juryleden door een 
vereniging onvoldoende juryleden beschikbaar zijn, waardoor er minder dan 4 
uitvoeringsjuryleden zijn, wordt het ontbrekende cijfer gebaseerd op het gemiddelde cijfer 
van de uitvoeringsjuryleden die bij die trampoline zitten. Als er minder dan 3 
uitvoeringsjuryleden overblijven wordt de wedstrijd afgelast.  
  
  



 

7.3.3 Synchroonwedstrijden  
Bij voorkeur dienen deze wedstrijden te worden gejureerd door:   
  

1  Hoofdjurylid (HJ)  
4  E-juryleden (uitvoering)  
2  HD- juryleden (verplaatsing)  
2  D-juryleden (moeilijkheid)  

 
Het hoofdjurylid is tevens verantwoordelijk voor de bediening van het Synchroon-apparaat.  
 
Indien door overmacht of door, het niet voldoende leveren van juryleden door een 
vereniging onvoldoende juryleden beschikbaar zijn, waardoor er minder dan 4 
uitvoeringsjuryleden zijn, wordt de wedstrijd afgelast. 
 
7.3.4 DMT wedstrijden  
 
Bij voorkeur dienen deze wedstrijden te worden gejureerd door:   
  

1  Hoofdjurylid (HJ)  
4  E-juryleden (uitvoering)  
2  D-juryleden (moeilijkheid)  

  
Indien door overmacht of door, het niet voldoende leveren van juryleden door een 
vereniging onvoldoende juryleden beschikbaar zijn, waardoor er minder dan 4 
uitvoeringsjuryleden zijn, wordt het ontbrekende cijfer gebaseerd op het gemiddelde cijfer 
van de uitvoeringsjuryleden die bij die trampoline zitten. Als er minder dan 3 
uitvoeringsjuryleden overblijven wordt de wedstrijd afgelast.  
  

  
  



 

 
 
8.  WEDSTRIJDBEPALINGEN  

  
8.1 Organisatorische aangelegenheden   
   
Informatie met betrekking tot de wedstrijden (indeling, wedstrijdtijden, routebeschrijving, 
enzovoorts) is vermeld op de internetsite van de KNGU, of de internetsite van het 
desbetreffende district. Deze informatie staat uiterlijk 2 weken vóór de desbetreffende 
wedstrijd op de website.  
  
8.2 Accommodatie-eisen en veiligheidsmaatregelen   
  
De bepalingen met betrekking tot de Accommodatie- eisen en veiligheidsmaatregelen zijn 
vermeld in bijlage 3 ‘Accommodatie-eisen en veiligheidsmaatregelen’.    
  
8.3 Inschrijving   

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor tijdige en correcte inschrijving. Daarbij dient de 
van toepassing zijnde promotie- en degradatieregeling in acht te worden genomen. De LTC-
TRS is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten die door de vereniging, het district of een 
werkgebied hierbinnen worden gemaakt.  

Inschrijving sluit op de volgende datum, tenzij anders gecommuniceerd door de WS: 

Datum Wedstrijden 

01 september 2 individuele plaatsingswedstrijden & Team 

01 november NK Team Eredivisie 

15 december 3 DMT plaatsingswedstrijden 

01 januari 3 individuele plaatsingswedstrijden 
3 synchroon plaatsingswedstrijden 

10 mei NK Synchroon Eredivisie 

De inschrijving voor wedstrijden op landelijk niveau en districtsniveau moet gebeuren via 
het KNGU-loket (loket.kngu.nl). Alle deelnemers aan de wedstrijden dienen, door de 
vereniging, via het loket opgegeven te worden.   
  
8.3.1 Individuele, synchroon en DMT-wedstrijden  

Bij de inschrijving moet opgegeven worden:  
- De naam en geboortedatum van de springer.  
- De divisie waarin de springer wil uitkomen.  

 
  



 

 
8.3.2 Teamwedstrijden  

Bij de inschrijving moet opgegeven worden:  
- De naam en geboortedatum van de springer.  
- De divisie waarin de springer wil uitkomen.  
- Welke springers in welk team plaatsnemen (minimaal 3 maximaal 4 namen 

opgeven + eventuele reserve).  
- Welke springers gebruik maken van een tweede startrecht (indien van 

toepassing).  
 
8.3.3 Poules  
Per divisie wordt gekeken hoeveel teams er zijn ingeschreven per wedstrijd. Als in een divisie 
meer dan 10 teams zijn ingeschreven dan kunnen er meerdere poules worden gemaakt door 
het WS. De ingeschreven teams worden door het WS verdeeld over de poules, waarbij de 
teams van 1 vereniging over de poules worden verdeeld. Hier mag van afgeweken worden 
indien alle deelnemende verenigingen het hier mee eens zijn.   

  
Als er na de definitieve inschrijving, maar ten minste 2 weken vóór de eerste wedstrijd, 
teams teruggetrokken worden kan het WS beslissen om de poule-indeling om 
organisatorische redenen te wijzigen.  
  
8.3.4 Inschrijftermijnen   
Inschrijvingen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum te zijn ontvangen. Later ontvangen 
inschrijvingen worden niet geaccepteerd.  
Voor informatie over wedstrijden, ontheffingen, correspondentie, enzovoorts wordt 
verwezen naar het WS.   
 
8.3.5 Inschrijf en- entreegelden  
Jaarlijks worden door de Manager Sporters en Fans van de KNGU de inschrijf- en 
entreegelden vastgesteld, zowel voor wedstrijden op landelijke niveau als districtsniveau 
Deze gelden voor het gehele wedstrijdseizoen.  
Indien een springer is ingeschreven voor een wedstrijd wordt door of namens de Technische 
Commissie het inschrijfgeld in rekening gebracht bij de vereniging door wie de springer  is 
ingeschreven.  
De hoogte van de inschrijfgelden is opgenomen in bijlage 4 Inschrijf- en entreegelden voor 
wedstrijden.  
 
  



 

8.4 Bepaling van de leeftijdscategorie en divisie per springer bij inschrijving  
 
8.4.1 Individuele, synchroon en DMT-wedstrijden  

Nieuwe springers mogen door de vereniging vrij worden ingeschreven in elke gewenste 
divisie. Uitzondering is de eredivisie. Nieuwe springers mogen alleen in de eredivisie worden 
ingeschreven indien voldaan is aan de eisen conform Bijlage 2 (2.4.2 Eisen en Degradatie) 

De leeftijd van de springer op de peildatum is bepalend in welke leeftijdscategorie een 
springer wordt ingedeeld. Zie 7.1. Een springer mag niet in een andere leeftijdscategorie 
uitkomen.   

Springers die in het jaar voorafgaand aan de plaatsingswedstrijden hebben deelgenomen of 
zijn ingeschreven voor of individuele en synchroon wedstrijden moeten worden 
ingeschreven conform Bijlage 2 (2.2 Promotie & Degradatie).  
 
De springers van een synchroonpaar moeten individueel in dezelfde divisie uitkomen. Bij het 
inschrijven is de leeftijd van de oudste springer bepalend voor de leeftijdscategorie waarin 
het paar uitkomt.  
  
8.4.2 Teamwedstrijden  
Bij 2 plaatsingswedstrijden in het najaar wordt er een teamklassement opgemaakt. Alle 
verenigingen kunnen springers inschrijven voor deze wedstrijden.  

De vereniging kan uit de ingeschreven springers 3 of 4 springers, ongeacht geslacht, 
aanwijzen als team. Er kunnen meerdere teams per vereniging worden opgegeven.  

Er mag een 5e springer als reserve worden aangewezen. De score van deze springer geldt 
alleen voor het teamtotaal indien 1 van de 4 aangewezen springers niet aanwezig is.  

Wijzigen van een team is niet toegestaan.  

De springers dienen in dezelfde divisie uit te komen. Verschillende leeftijdscategorieën zijn 
wel toegestaan.  

In de ere- en 1e divisie mag het team bestaan uit 2 of 3 springers uit de betreffende 
leeftijdscategorie en 1 springer uit de andere leeftijdscategorie, zie Bijlage 1 (1.3 
Leeftijdscategorieën plaatsingswedstrijden Team) 

Per deelnemend team mogen maximaal 2 springers met een tweede startrecht 
deelnemen.   

Springers nemen deel in de divisie waarin zij het afgelopen seizoen individueel hebben 
deelgenomen of het komend seizoen individueel gaan uitkomen.  

Als de springer individueel niet heeft deelgenomen of van plan is om te deelnemen, dan 
wordt er gekeken naar de plaatsingswedstrijden van het jaar ervoor.  

 
 
  



 

 
8.5 Wedstrijdformulieren  
Springers in de ere- en 1e divisie moeten het wedstrijdformulier met hun oefeningen uiterlijk 
30 minuten voor aanvang van het inspringen inleveren bij het WS.   

 
Het niet tijdig inleveren van het wedstrijdformulier heeft diskwalificatie tot gevolg. 

8.6 Aanvullende kledingvoorschriften 
Deze aanvullende kledingvoorschriften zijn van toepassing op alle wedstrijden 
Trampolinespringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de LTC en/of District.  

Dames  
Voor springsters is het toegestaan een nauwsluitende turnbroek met pijpen te dragen dat 
aansluit en passend is bij de bovenkleding. Alle lengtes van de pijpen zijn hierbij toegestaan. 
Onder passend wordt verstaan: 
- Een turnbroek waarbij tenminste één kleur uit de bovenkleding in terug komt of; 
- Een geheel zwarte turnbroek. 
Voor het dragen van een turnbroek vindt geen aftrek in de beoordeling plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


