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ALGEMEEN
Landelijke Technische Commissies organiseren activiteiten in naam en onder
verantwoordelijkheid van de KNGU. De Landelijke Technische Commissies zijn
een onderdeel van de KNGU die namens de KNGU verantwoordelijk zijn voor alle
activiteiten binnen hun discipline.
De Landelijke Technische Commissies worden voorgezeten door een voorzitter
en ondersteund door de Consulenten vanuit het Bondsbureau.
De regelgeving, zoals vastgelegd in de statuten en HR en TR van de KNGU,
heeft voorrang op de regelgeving voor de wedstrijden waarbij deze wedstrijdinfo
gehanteerd wordt.
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de site van de KNGU:
www.kngu.nl.

CONTACTPERSOON BONDSBUREAU KNGU
M.G.J. Verstraten (Marcel)
Medewerker Sport en Win
Postbus 142
7360 AC Beekbergen
Telefoon: (055) 505 87 45
E-mail : verstraten@kngu.nl

ORGANISATIE WEDSTRIJDEN
De Landelijke Technische Commissie Acrobatische Gymnastiek (LTC-AG) kiest
voor wat betreft de organisatie van haar wedstrijden voor zo veel mogelijk vaste
locaties. Dit verhoogt de voorspelbaarheid van het verloop van de wedstrijden
(zelfde locatie, zelfde organisatie) en de kwaliteit van de wedstrijdorganisatie
(routine in het organiseren van de wedstrijden).
Daarnaast kunnen organisatorische eenheden (verenigingen, districten, etc.) de
organisatie van een incidentele landelijke wedstrijd aanvragen. Vaak zijn jubilea
of andere speciale gelegenheden aanleiding voor een aanvraag. Aanvragen
kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de LTC-AG.
De uiteindelijke toewijzing geschiedt door de LTC-AG.

ALGEMENE DEELNEMINGSCRITERIA
Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden georganiseerd door de KNGU,
dient men lid te zijn van een bij de KNGU aangesloten vereniging en in het bezit
te zijn van een geldig wedstrijdpaspoort.

INVOERING VERKLARING GEEN BEZWAAR BIJ ERNSTIGE
TWIJFEL AAN MEDISCHE EN / OF GEZONDHEIDSTOESTAND
Het bondsbestuur van de KNGU heeft besloten dat de organiserende eenheid
van bonds- of districtsactiviteiten een verklaring van geen bezwaar voor
deelname kan verlangen als ernstig wordt getwijfeld aan de gezondheidstoestand
van een lid. De verklaring kan uitsluitend door de KNGU-bondsarts worden
afgegeven.
Deze regelgeving behoeft enige nadere specificatie, welke onderstaand is
vastgelegd. In voorkomende gevallen, waarin deze wedstrijdinformatie niet
voorziet, geeft de bondsarts advies en beslist het bondsbureau.

TERMEN
Bonds- of districtsactiviteiten zijn alle activiteiten die in naam en onder
verantwoordelijkheid van de KNGU of de districtsbesturen van de KNGU worden
georganiseerd. Hieronder vallen (regionale, nationale of internationale) trainingen,
stages, wedstrijden, demonstraties en andere evenementen.
Organisatie zijn alle personen of instanties die met het organiseren van
bovenstaande evenementen te maken hebben. Districtsbesturen,
landelijke commissieleden, juryleden en sporttechnische organisatoren zijn als
voorbeeld te noemen.
Verklaring geen bezwaar is een schriftelijke verklaring, afgegeven door de
bondsarts van de KNGU, dat er geen medisch bezwaar bestaat tegen
deelname aan bovengenoemde activiteiten. In deze verklaring staat steeds
precies vermeld voor welke activiteiten deze geldig is.
Ernstige twijfel aan de gezondheidstoestand is te beschrijven als iedere
situatie of uiting van pijn, ziekte of ernstig ongemak, die bij de deelname aan
bovengenoemde activiteiten mogelijk zou kunnen verergeren of verhoogd risico
opleveren.

AANVULLENDE REGELGEVING




De "verklaring geen bezwaar" kan tot uiterlijk 7 dagen voor de
bedoelde activiteit worden gevraagd. Dit laat betrokkenen nog minimaal
een week om voor deze verklaring zorg te dragen.
Het verlangen van een dergelijke verklaring dient schriftelijk te
geschieden; per aangetekend of persoonlijk overhandigd schrijven.
Tijdens een evenement kan een deelnemer slechts van (verdere)
deelname op medische gronden worden uitgesloten, door een
(para)medicus die daar namens de bond aanwezig is.

Directe aanleiding voor het nemen van deze beslissing is de constatering
dat de persoonlijke prestatiewens van een sporter aanleiding kan zijn tot het
nemen van individuele beslissingen met (te) ernstige risico’s en / of
gevolgen.
Het bondsbureau zal, als daar aanleiding toe is en na advies van de
bondsarts, commissies en districten schriftelijk en vertrouwelijk informeren
over betrokken leden waarvoor deelname aan activiteit(en) niet wenselijk
is. De landelijke commissies en districten blijven echter ook zelf verantwoordelijk
om actie te ondernemen als wordt getwijfeld aan de wenselijkheid tot deelname.

DOPING
De KNGU kent een dopingreglement, waaruit de belangrijkste punten
hieronder worden vermeld.
 Het is gymnasten verboden doping te gebruiken.
 Het is een ieder verboden aan te zetten tot dopinggebruik alsmede het
behulpzaam zijn bij het verstrekken van doping.
 Dopingcontroles kunnen (onaangekondigd) bij elke, onder de
verantwoordelijkheid van de KNGU vallende, wedstrijd c.q. uitvoering
worden uitgevoerd.
 Dopingcontroles kunnen eveneens (onaangekondigd) buiten de wedstrijd
om worden uitgevoerd.
Voor verdere informatie over doping zie KNGU website.

WEDSTRIJDPASPOORT
Om deel te kunnen nemen aan KNGU-wedstrijden dient men in het bezit te
zijn van een geldig wedstrijdpaspoort.
Via het KNGU loket, http://loket.kngu.nl kan online een aanvraag voor een
wedstrijdpaspoort ingediend worden. De vereniging ontvangt van de KNGU
(bondsbureau) specifieke inlogcode en werkwijze.
Een aanvraagbevestiging geldt als een voorlopig paspoort c.q. startbewijs.
Het wedstrijdpaspoort is een discipline-afhankelijk paspoort.
De prijs bedraagt € 14,25* voor 1 discipline; vraagt u meerdere disciplines aan is
het € 2,80* per discipline extra
*Wijzigingen voorbehouden

2e STARTRECHT EN VERANDERING VAN VERENIGING
De vermelding van het 2e startrecht staat niet meer op het pasje, hiervoor krijgt
zowel de aanvragende- als de stamvereniging een toestemmingsbrief, die naar
de wedstrijd meegenomen dient te worden.
Onder 2e startrecht verstaan wij: het uitkomen in teamwedstrijden binnen
dezelfde discipline voor een andere vereniging(en) dan de stamvereniging.
Het is van belang dat verenigingen die deelnemen aan wedstrijden Acrobatische
Gymnastiek er goed van doordrongen zijn dat, indien zij sporters laten uitkomen
voor hun vereniging, deze sporters in het bezit dienen te zijn van een (in alle
opzichten) geldig wedstrijdpaspoort, eventueel vergezeld van een
toestemmingsbrief i.v.m. een tweede startrechtbewijs.
Wedstrijdzaken zal de naleving van deze verplichting namens de LTC-AG voor
haar rekening nemen.
Voor vragen omtrent het wedstrijdpaspoort, overschrijvingen en tweede startrecht,
kunt u contact opnemen met het bondsbureau van de KNGU.

NOMENCLATUUR
Ingevolge de afstemming van de landelijke wedstrijden binnen de KNGU
wordt er naar gestreefd gelijkluidende namen te hanteren voor
gelijksoortige wedstrijden. In de diverse wedstrijdsystemen betekent dit dat
in het algemeen "van boven naar beneden" de volgende benamingen van
wedstrijden gehanteerd kunnen worden.
Nederlandse kampioenschappen (alleen A-niveau) en finalewedstrijden
(bondskampioenschappen) zijn de "eindwedstrijden" van een
wedstrijdsysteem.
Deze worden voorafgegaan door plaatsingswedstrijden, welke zowel regionaal
(in het district) of landelijk kunnen plaatsvinden, afhankelijk van het niveau
waarop men deelneemt.

ACTIVITEITENKALENDER
In het specifieke gedeelte op de KNGU-website vindt u een opsomming van de
activiteiten van de discipline Acrobatische Gymnastiek.

VERZEKERINGEN
Voor alle door de KNGU georganiseerde wedstrijden is de algemene KNGU
verzekering van kracht.

ALGEMENE KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Deelnemers aan wedstrijden dienen correcte wedstrijdkleding te dragen.
De wedstrijdkleding dient te voldoen aan sportieve en esthetische principes
zoals gesteld in de wedstrijdreglementen. Trainers en begeleiders dienen
gekleed te gaan in correcte sportkleding.

RECLAMEVOORSCHRIFTEN
Het is een ieder toegestaan om reclame te voeren op wedstrijdkleding, mits
men zich houdt aan de door de KNGU gestelde regels ten aanzien van
sponsoring en reclame. Op de KNGU website vindt u de geldende
normen en regels.

JURYZAKEN
Bij alle onder de KNGU vallende wedstrijden wordt gejureerd door bevoegde
KNGU juryleden. Van deze juryleden wordt verwacht dat zij, conform het
reglement van de KNGU, en de desbetreffende discipline, handelen en gekleed
gaan.

OVERIGE BEPALINGEN
Daar waar dit reglement niet in voorziet, worden vragen voorgelegd aan de
KNGU.

ARTIKELEN
Bij het bondsbureau zijn diverse artikelen verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld
oefenstof, promotieartikelen, kleding, etc. Informatie hierover kunt u vinden op de
KNGU website.

COMMISSIE SAMENSTELLING
Emil Buijs
email: voorzitter@acrogym.kngu.nl

- Voorzitter

Vacant
email: acro.secretariaat@gmail.com

- Secretariaat

Vacant
email: acro.juryzaken@gmail.com

- Juryzaken

Jack Welten
Karel de Grotestraat 11
6132EG Sittard
email: acro.wedstrijdzaken@gmail.com

- Wedstrijdzaken

Mandy Stegeman
Goudenregenplein 5
7121 AR Aalten
email: acro.breedtesport@gmail.com

- Breedtesport

Cimberley van Zuthem
Vlaardingerdijk 263b
3117 EP Schiedam
email: acro.opleidingen@gmail.com

- Opleidingen

Seetha Kandhai-Orie
Bron 10
1511 JK Oostzaan
email: seethakandhai@gmail.com

- Secretaris Topsport

ACTIVITEITENKALENDER
LANDELIJKE WEDSTRIJDEN (worden georganiseerd door de LTC)
Dag
Zaterdag
Zondag

Datum
10-03-2018
11-03-2018

Wedstrijd
Plaatsingswedstrijd 1
Plaatsingswedstrijd 2

Niveau
A/B-Lgn
A/B-Lgn

Plaats
Oss
Oss

Zaterdag
Zondag

24-03-2018
25-03-2018

Plaatsingswedstrijd 3
Plaatsingswedstrijd 4

A/B-Lgn
A/B-Lgn

Den Bosch
Den Bosch

Zaterdag
Zondag

21-04-2018
22-04-2018

½ Finale
Plaatsingswedstrijd 5

C
A/B-Lgn

Oss
Oss

Zaterdag
Zondag

05-05-2018
06-05-2018

½ Finale
½ Finale

D/E
C

Oss
Oss

Zondag

13-05-2018

½ Finale

D/E

Den Bosch

Zaterdag
Zondag

26-05-2018
27-05-2018

Plaatsingswedstrijd 6
Plaatsingswedstrijd 7

A/B-Lgn
A/B-Lgn

Oss
Oss

Zaterdag

09-06-2018

Finale D/E

D/E

Oss

Zaterdag
Zondag

23-06-2018
24-06-2018

Finale C en Finale B
NK A/Lgn

B/C
A-Lgn

Rotterdam
Rotterdam

Raadpleeg voor meer informatie over bovenstaande wedstrijden de site van de KNGU,
www.kngu.nl en de werkgroep wedstrijdzaken van de LTC Acrobatische Gymnastiek
acro.wedstrijdzaken@gmail.com

DISTRICTSFINALES (worden georganiseerd door de districten)
Voor elke regio/elk rayon kunnen door het desbetreffende district voorwedstrijden
gehouden worden om te komen tot een districtsfinale.
Raadpleeg voor deze voorwedstrijddata de websites van de districten van de
KNGU.
- District Noord (www.noord.kngu.nl)
- District Oost (www.oost.kngu.nl)
- District Zuid (www.zuid.kngu.nl)
- District Zuid- Holland (www.zuidholland.kngu.nl)
- District Mid West (www.midwest.kngu.nl)
Elk district dient vóór 20 maart van het seizoen de districtfinales georganiseerd te
hebben.
De deelnemers die doorstromen vanuit de districtfinales hoeven zich, indien dit via
de geplande KNGU site (KNGU inschrijfmodule) is gedaan, niet nog eens in te
schrijven voor het landelijke circuit.
Wel zullen de juryleden van de doorstromende verenigingen naar de halve finales
en finales, opgegeven moeten worden bij Juryzaken. De inschrijfformulieren
hiervoor worden door de DTC gecommuniceerd.

DISTRICTS INDELING
District Noord:
District Oost:
District Mid-West:
District Zuid-Holland:
District Zuid:

Friesland, Groningen en Drenthe.
Overijssel en Gelderland
Noord-Holland en Midden Nederland
Zuid-Holland
Zuid-West Nederland, Brabant-Oost en Limburg.

LEEFTIJDINDELING PER NIVEAU
De volgende leeftijdsgrenzen worden voor de wedstrijden in 2018 gehanteerd:

MIN./MAX.
LEEFTIJD
E-senior
Min. 8 jaar, geen max.
DISTRICT
E-junior
8 t/m 15 jaar
E-jeugd
8 t/m 13 jaar
E-instap
6 t/m 12 jaar
D-senior
Min. 8 jaar, geen max.
D-junior
8 t/m 16 jaar
D-jeugd
8 t/m 14 jaar
C-senior
Min. 8 jaar, geen max.
C-junior
8 t/m 17 jaar
B-senior
Min. 9 jaar, geen max.
LANDELIJK
B-junior
9 t/m 19 jaar
A-pupillen
8 t/m 15 jaar
A- jeugd
9 t/m 16 jaar
A- junior 1
10 t/m 18 jaar
A- junior 2
11 t/m 20 jaar
Min. 12 jaar, geen
A-senior
max.
FIG jeugd
11 t/m 16 jaar
INTERNATIONAAL FIG junioren 1 12 t/m 18 jaar
FIG junioren 2 13 t/m 19 jaar
FIG senior
Vanaf 15 jaar
NIVEAU

GEBOREN
IN:
2010
2003 - 2010
2005 - 2010
2006 - 2012
2010
2002 - 2010
2004 - 2010
2010
2001 - 2010
2009
1999 - 2009
2003 - 2010
2002 - 2009
2000 - 2008
1998 - 2007

OPMERKINGEN:
Reglementair verplicht

Reglementair verplicht

2006
2002 - 2007
2000 - 2006
1999 - 2005
2003

Volgens de
internationale Code of
Points van FIG

* Vanaf seizoen 2019 zal in het C-Niveau een minimale leeftijd gelden van 9 jaar
en B-Niveau van 10 jaar

OEFENSTOF
De categorieën D-E niveau: keuze oefenstof overeenkomstig het
wedstrijdreglement D/E- niveau 2018-2021 versie oktober 2017 en de
Moeilijkheidstabellen D/E 2018-2021 versie oktober 2017 aangevuld met de
nieuwsbrieven op de KNGU-website.
De categorieën A-B-C niveau: keuze oefenstof overeenkomstig het A/B/Creglement 2017-2020 (versie oktober 2016).
De moeilijkheidstabellen, de ACRO Tables of Difficulty, vind je op de FIG website
http://www.fig-gymnastics.com.
Onder het kopje Rules – Disciplines – Acrobatic Gymnastics staan de Acrobatic
Gymnastics Rules.
A-jeugd 11-16 jaar, A-junioren 1 12-18 jaar en A-junioren 2 13-19 jaar:
overeenkomstig de FIG-Code of Points en Tables of Difficulty 2017-2020 (versie
april 2016), vervolgens uitsluitend te downloaden van de FIG site). (voor
deelname aan het EK/WK geldt altijd de laatste versie/aanvulling van
bovengenoemde reglementen van de FIG), dit kan verschillen van de versie als
gepubliceerd ten tijde van de creatie van dit document.
De kwalificatie momenten (J)EK/(J)WK:
De kwalificatiemomenten voor (J)EK of (J)WK zullen jaarlijks worden bepaald.
Gelijktijdig met het vaststellen van de kwalificatienorm zullen de kwalificatiemomenten bekend gemaakt worden. Na vaststelling is de norm terug te vinden op
de KNGU-website.
Wedstrijdreglementen Acrobatische Gymnastiek zijn beschikbaar op de KNGU
site. Let op de website voor aanvullingen op het reglement.

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJDEN
Een gymnast kan slechts deelnemen aan de wedstrijden, in 1 niveau en 1
categorie. Het is dus niet toegestaan om in een andere samenstelling in een
ander niveau deel te nemen. Overtreding van deze regel zal diskwalificatie tot
gevolg hebben.
Afmelden voor een (weekend)wedstrijd kan uiterlijk tot en met donderdagavond
20:00 voor de wedstrijd via acro.wedstrijdzaken@gmail.com, zodat de
blokschema’s en deelnemerslijsten nog aangepast kunnen worden. Alle
afmeldingen na donderdagavond zullen niet meer worden verwerkt en hierdoor
zal er in de wedstrijdschema’s een pauze ontstaan. Uitgangspunt van de
Werkgroep Wedstrijdzaken van de LTC-AG is de wedstrijd zo soepel en vloeiend
mogelijk te laten verlopen en geen pauzes in de blokschema’s te krijgen. Door de
Werkgroep Wedstrijdzaken zullen verenigingen (in geval van nalatigheid) worden
aangesproken op hun gedrag.

INSCHRIJVEN
Algemeen
Elke vereniging welke deelneemt aan een regionale of landelijke wedstrijd in de
Acrobatische Gymnastiek zal zich moeten opgeven via het KNGU loket
(https://loket.kngu.nl)
Voor het CDE niveau zal dit regionaal gedaan moeten worden, voor het hoger
niveau (A/B-niveau en Leeftijdsgroepen Pupillen, Jeugd en Junioren) landelijk.
Regionale inschrijvingen en sluitingsdata van de inschrijvingen zullen op de
districtssite vermeld worden.
De inschrijving voor alle PW'en voor het A en B niveau dienen uiterlijk
3 januari 2018 opgegeven te zijn.
Heb je vragen of problemen bij het inschrijven in het KNGU-loket, neem dan
contact op met de bondsbureau van de KNGU en vraag naar Herman Jansen.
LET OP:
Deelname is verplicht aan minimaal 2 wedstrijden. Indien organisatorisch de
mogelijkheid bestaat om aan meer plaatsingswedstrijden deel te nemen, kan men
dat opgegeven in het KNGU loket.
Voor het B-niveau kan aangegeven worden of er bezwaar is tegen wedstrijden op
zondag vanwege geloofsovertuiging. De werkgroep Wedstrijdzaken zal hier
proberen rekening mee te houden bij de wedstrijdindelingen.
Afmeldingen en vragen over wedstrijd gerelateerde zaken kunnen uitsluitend per
e-mail aan de Portefeuillehouder worden gesteld via
acro.wedstrijdzaken@gmail.com.
Wijzigingen binnen een team kunnen uiterlijk tot het bekendmaken van de
deelnemerslijst op de site worden gedaan.

JURYLEDEN A/B/C/D/E-NIVEAU
(BIJ LANDELIJKE WEDSTRIJDEN)
De juryleden op A/B/C niveau worden persoonlijk door de werkgroep Juryzaken
benaderd via de mail om zich in te schrijven voor het jureren op de landelijke
wedstrijden op A/B/C niveau. De juryleden geven op dit inschrijfformulier aan voor
welke vereniging zij dat seizoen zullen jureren. Juryleden hoeven niet perse op
dezelfde wedstrijd te jureren als waar de vereniging aan deelneemt, als het aantal
keren jureren van het jurylid maar gelijk of meer is dan het aantal keren deelname
van de vereniging.
Juryleden ontvangen per mail een declaratieformulier, welke zij binnen 2 weken
na de wedstrijd weer terugsturen naar de werkgroep Juryzaken
(acro.juryzaken@gmail.com). Deze zorgt voor het doorsturen van de declaratie
naar de penningmeester van de LTC-AG. Declaraties die later ingeleverd worden
kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Er kan uitsluitend gebruik
gemaakt worden van dit declaratieformulier (oorsprong van de KNGU site).
Wijzigingen hierin aanbrengen op welke wijze dan ook is niet toegestaan.
Er dient zoveel mogelijk gezamenlijk gereisd te worden (met andere juryleden of
met de sporters) om de reiskosten niet onnodig hoog te maken.
D/E niveau
Nadat de doorstroming vanuit de districten bekend is, zullen via de districten en
middels een bericht op de KNGU site, alle juryleden op D/E niveau benaderd
worden. Hen zal gevraagd worden zich op te geven te jureren op de landelijke
(halve) finales. Verenigingen die doorstromen naar de finales moeten zelf
afstemmen met hun jurylid/leden dat zij zich beschikbaar stellen voor de landelijke
wedstrijden, om te voldoen aan hun juryverplichtingen. Daarna worden de
juryleden ingedeeld om te jureren door de werkgroep Juryzaken.
Alleen juryleden die op uitnodiging van de werkgroep Juryzaken jureren,
doorgaans alleen de Hoofdjury en Juryvoorzitter, ontvangen per mail een
declaratieformulier, welke zij binnen 2 weken na de wedstrijd weer terugsturen
naar de werkgroep Juryzaken (acro.juryzaken@gmail.com). Deze zorgt voor het
doorsturen van de declaratie naar de penningmeester van LTC-AG.
De overige juryleden op D/E niveau die tijdens landelijke wedstrijden jureren
ontvangen geen declaratieformulier; hen wordt geadviseerd mee te rijden met de
sporters van de eigen vereniging. Wanneer dit niet mogelijk is, dan dient eigen
vereniging de reiskosten van hun jurylid te vergoeden.
Juryverplichting voor alle verenigingen
Alle verenigingen die deelnemen aan wedstrijden dienen minstens één
gebrevetteerd jurylid te leveren op het niveau van deelname. Nieuwe
verenigingen en verenigingen die deelnemen aan een niveau waarop een hoger
jurybrevet noodzakelijk is, zijn vrijgesteld voor één jaar.
Indien er geen jurylid geleverd word, is de LTC-AG genoodzaakt een
administratieve bijdrage van €45 per dagdeel in rekening te brengen voor elk
dagdeel waaraan de vereniging deel neemt maar geen jurylid levert i.v.m. het
moeten vragen van andere juryleden en de daardoor ontstane extra (reis)kosten.
Tevens is deze vergoeding bedoeld ter compensatie van de hoeveelheid tijd en
geld die gemoeid gaat met het verwerken van incorrecte/incomplete gegevens,
zowel richting vrijwilligers als richting medewerkers op het KNGU Bondsbureau.

JURY D’APPEL
De wedstrijdleider is voor de trainers het aanspreekpunt.
Protesten tegen een score zijn slechts met betrekking tot de in het
wedstrijdreglement Acrobatische Gymnastiek vermelde gevallen mogelijk.
Deze dienen om voor behandeling in aanmerking te komen schriftelijk te worden
ingediend bij de wedstrijdleider vóór afloop van de desbetreffende wedstrijd.

WEDSTRIJDBLADEN
De wedstrijdbladen voor alle niveaus moeten 10 dagen voor de wedstrijd binnen
zijn bij de werkgroep juryzaken.
Kijk altijd in de agenda van de betreffende wedstrijd voor de adresgegevens waar
de bladen naar opgestuurd moeten worden.
Wanneer u twijfelt aan het op tijd aankomen van de post, dan kunt u gebruik
maken van de mogelijkheid deze aangetekend te versturen. Doe dit echter wel
minimaal 3 werkdagen voor de uiterlijke 10 dagen voor de wedstrijd, omdat de
post bij het niet thuis zijn van bovenstaande personen, niet direct op de dag zelf
afgehaald kan worden en dan alsnog de 10-dagen-grens in het geding komt.
Neem deze ruime marge in het versturen van de wedstrijdbladen om teleurstelling
te voorkomen.
Het is verplicht de wedstrijdbladen per computer te maken zodat deze goed
leesbaar zijn. Maak hierbij gebruik van de plaatjes die in de Moeilijkheidstabellen
gebruikt worden. Onvolledig ingevulde of onleesbare wedstrijdbladen zullen
worden geretourneerd.
Voor het te laat inleveren wordt per wedstrijdblad 0,3 punt aftrek gegeven, door
de juryvoorzitter.
Let op !
Het is niet mogelijk wijzigingsbladen in te leveren. Dit vanwege het gevaar dat de
hoeveelheid werk voor aanvang van de wedstrijd tot onzorgvuldigheid leidt.
Het is volledig aan de discretie van de Hoofdjury om alsnog kleine wijzigingen in
de oefening toe te staan bij bijvoorbeeld blessures.
Dit gaat in overleg met de juryvoorzitter en moeilijkheidsjury en wordt op de
wedstrijddag zelf per geval voor aanvang van de wedstrijd bekeken.

INSCHRIJFGELDEN (BIJ LANDELIJKE WEDSTRIJDEN)
A-niveau / LG junior

€ 13,00 per deelnemer per wedstrijd.

B/C-niveau / LG jeugd

€ 11,00 per deelnemer per wedstrijd.

LG Pupillen / D/E-niveau € 9,00 per deelnemer per wedstrijd.
(de aanmelding, en niet de werkelijke deelname is hierbij bepalend).
Bij wijzigingen is € 25,00 administratiekosten per wijziging verschuldigd.
Voor of na de wedstrijden ontvangt de vereniging een factuur met daarop het
verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en een uiterste betaaldatum.
Deze procedure zal gehanteerd worden zowel voor de landelijke
plaatsingswedstrijden als het N.K, finale B/C/D/E en halve finales C/D/E.
N.B. De districtsfinales staan onder de verantwoordelijkheid van de districten.
Indien er binnen een paar of groep deelnemers zijn van meerdere verenigingen,
zullen de verenigingen onderling een betalingsregeling moeten treffen aangezien
de deelname per wedstrijdnummer bij één vereniging in rekening wordt gebracht.
Niet tijdig betalen kan deelname in gevaar brengen.

WEDSTRIJDPASPOORTEN
Zie ook het algemene gedeelte wedstrijdpaspoorten (blz. 6)
Het wedstrijdpaspoort dient altijd op de wedstrijddag aanwezig te zijn.
Bij paren/groepen van meerdere verenigingen moeten alle gymnasten beschikken
over een geldig paspoort van de (voor deze gymnast) opgegeven vereniging.
Ook voor de C-D-E districtswedstrijden en de Districtsfinale(s) zijn de wedstrijdpaspoorten verplicht.

TWEEDE STARTRECHT
Zie ook het algemene gedeelte.
Bij het samenstellen van een paar/groep kan gebruik worden gemaakt van het
tweede startrecht.
Een tweede startrecht heeft een geldigheidsduur van één kalenderjaar, dus vanaf
het moment van aanvraag t/m 31 december van het betreffende jaar.

DOORSTROMING
Voortraject D/E-niveau
Doorstroming naar de districtsfinale D-E: alle deelnemers die de minimale score
in een voorwedstrijd in het district hebben gehaald. Zie tevens het CDEdoorstroom document op de KNGU site.
Voortraject C-niveau
Doorstroming naar de districtsfinale C: alle deelnemers die de minimale score in
een voorwedstrijd in het district hebben gehaald. Zie tevens het CDE-doorstroom
document op de KNGU site
C/D/E-niveau districtsfinales
De districtsfinales worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
districten.
Halve Finale D/E
Per discipline en niveau zullen via de doorstromingsregels bepaald worden welke
paren / groepen er mogen deelnemen aan de landelijke halve finales.
De doorstromingsregeling(en) is/zijn bekend en staan in het doorstroomdocument
op de KNGU site. Deze zullen jaarlijks geëvalueerd worden (indien nodig).
De uitslagen van alle regio- en districtswedstrijden moeten door de organisatoren
naar de landelijke werkgroep wedstrijdzaken toegestuurd worden uiterlijk 3 dagen
na afloop van de wedstrijd (acro.wedstrijdzaken@gmail.com).
Naast de doorstroming zoals die is vastgesteld in het doorstroomdocument,
moeten alle niveaus en disciplines een minimaal aantal punten behalen op een
plaatsingswedstrijd c.q. halve finale om voor deelname aan de finale / NK in
aanmerking te komen.
Om door te stromen naar de B-finale c.q. het Nederlands Kampioenschap moet
aan de volgende criteria worden voldaan.
1. Minimale deelname aan 2 wedstrijden.
2. Limietscore voor het betreffende niveau behaald hebben.
In geval van blessure(s) is het voldoende dat één van de overige teamleden zich
tijdens de wedstrijd presenteert conform blokindeling.

In onderstaand overzicht staan de limietscores voor de doorstroming
van de A senior, Leeftijdsgroepen en het B t/m E-niveau.
A-niveau
: minimaal 70 punten
LG junior 1
: minimaal 70 punten
LG junior 2
: minimaal 70 punten
LG jeugd
: minimaal 46 punten
LG pupillen : minimaal 23 punten
B-niveau
: minimaal 46 punten
C-niveau
: minimaal 44 punten
D-niveau
: minimaal 21.5 punten
E-niveau
: minimaal 21 punten
De ranking voor de doorstroming voor het A/B niveau wordt als volgt bepaald.
1. De best behaalde plaats op de wedstrijden.
2. De totaalscore van de beste 2 wedstrijden.
Medaillevoorwaarde landelijke wedstrijden
Om in aanmerking te kunnen komen voor een medaille op de
plaatsingswedstrijden, finales en NK’s geldt dat alle oefeningen in het betreffende
niveau volledig uitgevoerd zijn.

RESERVE DEELNEMERS
C/D/E-niveau:
Ook alle reserveteams moeten zijn opgegeven voor 1 april 2018 zodat uit de
deelnamelijsten van de districten de reserveteams ingezet kunnen worden.
Alle teams die de minimale score gehaald hebben, kunnen ingezet worden als
reserveteam voor de halve finales. Voor reserveteams moeten de wedstrijdbladen
ook tijdig zijn ingeleverd.

MUZIEK
De muziek voor de oefeningen kan uitsluitend worden gemaild naar
acro.muziek@gmail.com in MP3-formaat.
De naam van het MP3-bestand als volgt omschrijven:
Voorbeeld: L-2018-012-Bal-WP-B-Clarice en Leonardo-Cirque du Soleil.mp3












L = landelijk.
2017 = wedstrijdseizoen
012 = wedstrijdnummer (moet uit een 3 cijferig getal bestaan 12 is niet
juist, i.v.m. 240 teams voor ½ finales of Plaatsingswedstrijden). Zie
deelnemerslijst op KNGU site van betreffende wedstrijd.
Balans = Bal, Dynamisch = Dyn, Combinatie = Com
Categorie:
WP – damespaar
WG – damesgroep
MxP- gemengd paar
MP – herenpaar
MG - herengroep
C = Nivo zie onder:
E-SEN = E senior
E-JUN = E junior
E-JEU = E jeugd
D-SEN = D senior
D-JUN = D junior
D-JEU = D jeugd
C=C
B=B
SEN = A senior
JUN2 = leeftijdsgroep junior 2
JUN1 = leeftijdsgroep junior 1
JEU = leeftijdsgroep jeugd
PUP = leeftijdsgroep pupillen
2,3 of 4 voornamen van de sporters
Vereniging
Tussen elk deel is een liggend streepje verplicht zoals terug te zien is in
het voorbeeld

Naast het mailen dient de trainer de oefeningen 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.

AANMELDEN TEAMS
Bij aankomst in de sporthal dient de trainer de teams bij de muziek aan te
melden. De wedstrijdpaspoorten moeten voor aanvang van de wedstrijd worden
ingeleverd bij de infostand ter controle op geldigheid.

TRAINERS
Per vereniging mogen niet meer dan twee trainers op de vloer aanwezig zijn.
De hoofdtrainer dient in het bezit te zijn van een geldige licentie min. niveau 3.
Trainers en choreografen zijn uitsluitend herkenbaar in het trainingspak van de
vereniging en sportschoenen.

UITSLAGEN
Uitslagen worden zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd op de KNGU site
bekend gemaakt.

WEDSTRIJDGEDEELTE
Tijdens de wedstrijden mogen alleen de deelnemers in dat blok in het wedstrijdgedeelte aanwezig zijn, met max. 2 trainers per vereniging. Zij blijven gedurende
de wedstrijden van de andere deelnemers op de banken zitten en mogen het
wedstrijdgedeelte niet verlaten.

EXTRA BEPALINGEN
De entreegelden voor de landelijke wedstrijden vallend onder de
verantwoordelijkheid van de LTC-AG bedragen:
Op de Plaatsingswedstrijden A/B en Leeftijdsgroepen, de halve Finales C/D/E en
Finales D/E, bedragen:
€ 2,00 voor personen t/m 12 jaar
€ 3,00 voor personen boven de 12 jaar
Bij de finale B/C en het Nederlands Kampioenschap A: zie voor de entree de
KNGU site Fantastic Gymnastics.
Daar waar dit disciplinespecifieke reglement niet in voorziet wordt, na overleg met
de afdeling Sportparticipatie van de KNGU, beslist door de LTC-AG.

