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De reglementen voor deelname aan NSTB-wedstrijden verschillen tussen NSK's en NSTC's.
Voor de NSK's zijn de deelname regels van toepassing zoals gespecificeerd door de SSN, in
hoofdstuk 3 van de NSK Handleiding. Veteranen zijn hierop een uitzondering.
Voor NSTC's gelden bijna de exacte voorwaarden, met toevoeging van de eis dat elke
deelnemer die niet lid is van een van de bij de NSTB aangesloten STV's wel de voor het
huidige jaar afgesproken contributie aan de NSTB moet afdragen.

Gerechtigde deelnemers NSTC
De volgende personen zijn gerechtigd deel te nemen aan alle NSTC's die georganiseerd worden door
de NSTB en haar verenigingen.
A. Zij die lid zijn van een van de bij de NSTB aangesloten STV's (personen die langer dan één
jaar zijn afgestudeerd doen mee in het veteranenklassement).
B. Zij die een voltijd opleiding volgen aan een Nederlandse HBO of WO instelling, en de voor het
huidige jaar afgesproken contributie aan de NSTB afgedragen hebben.
C. Zij die tot maximaal één jaar geleden een voltijd opleiding volgende aan een Nederlandse
HBO of WO instelling, en de voor het huidige jaar afgesproken contributie aan de NSTB
afgedragen hebben. (personen die langer dan één jaar geleden zijn afgestudeerd mogen
meedoen in het veteranenklassement mits zij eerder mee hebben gedaan aan een
studententurnwedstrijd).
De onder A t/m C genoemde personen moeten tevens minimaal de leeftijd van zestien
jaar hebben bereikt, en mogen niet ouder zijn dan dertig jaren, op één januari
van het lopende collegejaar.

Gerechtigde deelnemers NSK
De volgende personen zijn gerechtigd deel te nemen aan alle NSK's die georganiseerd worden door
de NSTB en haar verenigingen.
A. zij die als student staan ingeschreven aan een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse
universiteit of een Nederlandse HBO-instelling, die meebetaalt aan de financiering van de
kerntaken van SSN;
B. zij, die weliswaar elders studeren, maar in het bezit zijn van een sportkaart van een instelling
die de kerntaken via het sportcentrum meefinanciert;
C. zij, die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit waarvoor de status ‘student’ vereist
is, voldeden aan het gestelde onder A. (personen die langer dan één jaar geleden zijn
afgestudeerd mogen meedoen in het veteranenklassement mits zij eerder mee hebben
gedaan aan een studententurnwedstrijd).
De onder A t/m C genoemde personen moeten tevens minimaal de leeftijd van zestien
jaar hebben bereikt, en mogen niet ouder zijn dan dertig jaren, op één januari
van het lopende collegejaar.
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Inschrijving voor een wedstrijd is mogelijk tot 2 weken voor het evenement. Afmelden
met geldige reden is mogelijk tot één week voor het evenement, waarbij de deelnemer
niet verplicht is het inschrijfgeld te voldoen. Bij afmelding op een later tijdstip, om welke
reden dan ook, is het de organiserende commissie toegestaan de volledige kosten voor
deelname van de deelnemer in rekening te brengen.
Er wordt van deelnemers verwacht zich te allen tijde in te schrijven in het niveau dat het
best overeenkomt met hun eigen turnniveau. Het is voor andere deelnemers niet leuk als
geblesseerde deelnemers of deelnemers die geen zin hebben om moeite te doen, zich te
laag inschrijven en alle prijzen winnen. De NSTB verwacht van de deelnemende besturen
dat zij hun leden hierin adviseren.
In wedstrijdreglementen kunnen aanvullende regels staan over indeling in niveaus of
soort inschrijving.
Iedere deelnemers kan slechts voor één vereniging uitkomen.
Voor uitzonderingen op dit reglement kan een verzoek worden ingediend bij de
vergadering van de NSTB.

Begrippenlijst

STV – Studententurnvereniging
SSN – Studenten Sport Nederland
NSK – Nederlandse Studenten Kampioenschap
NSTC – Nederlandse Studenten Turn Competitie
HBO – Instelling voor Hoger Beroepsonderwijs
WO – Instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs
NSTB – Nederlandse Studenten Turn Bond

