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WEDSTRIJDSEIZOEN 2020-2021 – UPDATE IFV COVID-19 

Rekening houdend met de verstoorde voorbereiding, doen we een aantal aanpassingen om de 

wedstrijden en voorbereiding veilig en haalbaar te houden, en de prestatiedruk te verminderen. 

 

1 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

Wedstrijden in het A-B-C-niveau zijn gewijzigd van datum en/of op vlak van deelnemende 

categorieën. Voor alle wedstrijden A-B- en C-niveau dien je gymnasten opnieuw in te schrijven.  

 

Voor de wedstrijden I-niveau dien je enkel de inschrijvingen te controleren en eventueel aan te 

passen. 

 

Let op bij de wedstrijden per ploeg (I-niveau, A-B-C-10 jaar): ploegen bestaan max. uit 5 gymnasten! 

Bij meer dan 5 gymnasten per categorie dien je 2 ploegen aan te maken. 

 

 

Een overzicht welke categorieën in welke wedstrijd aan bod komen is te vinden via de 

activiteitenpagina’s. 

 

 

 

 

Datum Wedstrijd Organiserende club Actie 

13-14.02.2021 Wedstrijd 1 I-niveau GYMPLUS VZW 
Controle inschrijvingen 
voor 17.01.2021 

27-28.02.2021 Wedstrijd 1 AB-niveau 
TURNCLUB DE EIK 
LOMMEL 

Opnieuw inschrijven 

13-14.03.2021 Wedstrijd 2 AB-niveau TURNCLUB VARSENARE Opnieuw inschrijven 

27-28.03.2021 Wedstrijd 2 I-niveau O.T.V. NAZARETH VZW Controle inschrijvingen 

3-4.04.2021 Wedstrijd 3 AB-niveau 
TK T.H.O.R.HO. VZW 
HOFSTADE 

Opnieuw inschrijven 

10-11.04.2021 Wedstrijd 1 C-niveau OGK DUFFEL (ovb) Opnieuw inschrijven 

17-18.04.2021 Wedstrijd 4 AB-niveau 
TK STA PARAAT-P.H.H. 
HASSELT VZW 

Opnieuw inschrijven 

24-25.04.2021 Wedstrijd 2 C-niveau GYM WESTERLO Opnieuw inschrijven 

08-09.05.2021 Wedstrijd 5 AB-niveau VASTE VUIST LAUWE Inschrijven 

15-16.05.2021 Wedstrijd 3 C-niveau Te bepalen Opnieuw inschrijven 

22-23-24.05.2021 BK AB-niveau FFG Na selectie 

https://www.gymfed.be/calendar?wedstrijdSoortID=239&opleidingSoortID=&disciplineID=5&regionID=&location=&startDate=16%2F12%2F2020&endDate=&keyWord=&search=1
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2 UPDATE INSCHRIJVINGEN & LICENTIES (LEDENBHEER) 

→ Deadline = 31 januari 2021 (uitzondering W1 I-niveau: deadline 17/01/2021) 

o Alle gymnasten in het A-B-C-niveau dienen opnieuw ingeschreven te worden. 

o Let op: max. 5 gymnasten/ploeg bij categorieën A-B-C10 en I-niveau. 

o Gymnasten I-niveau: controleer inschrijvingen in functie van nieuwe datum en max. 5 

gymnasten/ploeg. 

 

 

▪ Was je ingeschreven/Wil je inschrijven voor een wedstrijd die gewijzigd is van 

datum? 

• Uit- of aanvinken of je al dan niet wenst deel te nemen en de wijziging opslaan 

▪ Nog geen licentie? 

- Geen probleem, kan nog aangevraagd worden via het Ledenbeheer. 

 

→ Volgende deadlines wijzigen niet: 

▪ Aanpassing inschrijving 

Tot 4 weken voor de betreffende wedstrijd kan er uitgeschreven worden  

▪ Opgave juryleden 

Tot 3 weken voor de betreffende wedstrijd, en dit telkens op zondag. 

▪ Opladen muziek 

Tot 1 week voor de betreffende wedstrijd, en dit telkens op zondag. 

▪ Registratie trainers 

Tot 1 week voor de betreffende wedstrijd, en dit telkens op zondag. 
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3 HERINNERING - MEDISCH PROTOCOL (ENKEL A-NIVEAU) 

Neemt jouw club deel aan wedstrijden in het A-niveau? Vergeet dan niet dat elke sporter (niet voor 

dans en demo) een medisch protocol dient in te vullen. Het Medisch Geschiktheidsattest (laatste 

pagina van het medisch protocol) dient online opgeladen te worden door de sporter zelf via de 

Gymfed-website (Mijn Gymfed). 

 

→ Voor dit seizoen voeren we owv de Covid-19 situatie volgende WIJZIGINGEN door: 

o Deadline opladen attest: ten laatste op zondag 4 weken voor de betreffende wedstrijd. 

o Geldigheid attest 

▪ Attest vorig seizoen opgeladen? Dan wordt dit automatisch verlengd, opladen voor 

dit seizoen is niet meer nodig. 

▪ Nieuw attest dit seizoen opgeladen? Dan blijft dit attest ook volgend seizoen geldig. 

 

Deze uitzonderlijke geldigheid van 2 jaar zal naar de toekomst toe door de medische commissie 

verder bekeken worden. 

 

Helpen jullie jullie sporters deze deadline in de gaten te houden? Het medisch protocol kan 

je hier terug vinden. 

 

 

  

https://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
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4 AANPASSINGEN REGLEMENTEN 

4.1 I-NIVEAU 

4.1.1. VERSOEPELING REGEL TE KORTE OEFENING 

 

Maximale E-score Aantal elementen 

10 ptn Alle opgelegde delen worden geteld  
OF 
1 of 2 waardedelen werden niet uitgevoerd* 

8 ptn 3 of 4 waardedelen werden niet uitgevoerd* 

6 ptn 5 of meer waardedelen werden niet 
uitgevoerd* 

* element geturnd met hulp = niet uitgevoerd. 

 

4.1.2. CHOREOGRAFIE 

Zowel op balk als vloer mag de oefening uitgevoerd worden zonder choreografie en dus geturnd 

worden als een opeenvolging van waardedelen. 

Hierbij moet de volgorde van de waardedelen behouden blijven zoals voorgeschreven in het 

programma. 

 

Indien de grondoefening wordt geturnd zonder choreografie, gebeurt dit zonder muziek (I9) en 

worden de waardedelen op verschillende matlengtes geturnd (cfr. I8). 

Hierbij moet de volgorde van de waardedelen worden behouden zoals voorgeschreven in het 

programma.  

 

Jurering: Artistieke bestraffing (0.1/0.3/0.5) zal dus bij uitzondering niet worden toegepast. 

Indien een gymnast wel de choreografie turnt zal ook hier geen artistieke bestraffing worden 

doorgevoerd.  

 

4.1.3. WIJZIGING INDIVDUELE PRIJSUITREIKING 

Deelnamemedaille voor ELKE gymnast. Trainers gaan medailles voor hun gymnasten afhalen aan het 

wedstrijdsecretariaat na de wedstrijdsessie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen goud-zilver-

brons. 

Trainers ontvangen na de wedstrijd automatisch per mail een puntenlijst, om de evolutie van de 

gymnasten te zien.  
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4.2 A10 JAAR EN B10 JAAR 

4.2.1. VERSOEPELING REGEL TE KORTE OEFENING 

 

Bestraffing compositie Aantal elementen 

0 ptn Alle opgelegde delen worden GETELD  
OF 
1,2 of 3 waardedelen worden NIET GETELD 

2 ptn 4 waardedelen worden NIET GETELD 

4 ptn 5 waardedelen worden NIET GETELD 

6 ptn >5 waardedelen worden NIET GETELD 

 

 

4.2.2. CHOREOGRAFIE 

 

Bij deze categorieën wordt wel de opgelegde choreografie verwacht. 

 

Indien echt niet mogelijk, door een verstoorde voorbereiding en beperkte trainingsmogelijkheden, 

kan een uitzondering worden aangevraagd om balk en vloer zonder choreografie te turnen.  

Deze aanvraag moet ten laatste 2 weken voor de desbetreffende wedstrijd worden ingediend bij 

hermien.mispelaere@gymfed.be en zal besproken en al dan niet goedgekeurd worden door het 

overlegplatform TTm.  

 

Indien de aanvraag wordt toegekend gelden volgende richtlijnen: 

 Balk 

Indien de oefening wordt uitgevoerd zonder choreografie en dus geturnd wordt als een 

opeenvolging van waardedelen, moet de volgorde van de waardedelen behouden blijven zoals 

voorgeschreven in het programma. 

 

 Grond 

Indien de oefening wordt uitgevoerd zonder choreografie en dus geturnd wordt als een 

opeenvolging van waardedelen, gebeurt dit zonder muziek en worden de waardedelen op 

verschillende matlengtes geturnd (cfr. I8). 

Hierbij moet de volgorde van de waardedelen worden behouden zoals voorgeschreven in het 

programma.  

 

Jurering: Artistieke bestraffing (0.1/0.3/0.5) wordt bij uitzondering niet toegepast. 

Indien een gymnast wel de choreografie turnt zal ook hier geen artistieke bestraffing worden 

doorgevoerd.  

 

 

mailto:hermien.mispelaere@gymfed.be
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4.2.3. WIJZIGING INDIVIDUELE PRIJSUITREIKING 

 

Deelnamemedaille voor ELKE gymnast. Trainers gaan medailles voor hun gymnasten afhalen aan het 

wedstrijdsecretariaat na de wedstrijdsessie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen goud-zilver-

brons. 

Trainers ontvangen na de wedstrijd automatisch per mail een puntenlijst, om de evolutie van de 

gymnasten te zien.  

 

 

4.3. C10 JAAR 

4.3.1. VERSOEPELING REGEL TE KORTE OEFENING 

 

Bestraffing compositie Aantal elementen 

0 ptn Alle opgelegde delen worden GETELD  
OF 
1,2 of 3 waardedelen worden NIET GETELD 

2 ptn 4 waardedelen worden NIET GETELD 

4 ptn 5 waardedelen worden NIET GETELD 

6 ptn >5 waardedelen worden NIET GETELD 

 

 

4.3.2. WIJZIGING INDIVIDUELE PRIJSUITREIKING 

 

Deelnamemedaille voor ELKE gymnast. Trainers gaan medailles voor hun gymnasten afhalen aan het 

wedstrijdsecretariaat na de wedstrijdsessie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen goud-zilver-

brons. 

Trainers ontvangen na de wedstrijd automatisch per mail een puntenlijst, om de evolutie van de 

gymnasten te zien.  

 

 

4.4. B-, C-NIVEAU: 11 JAAR EN OUDER 

Klassementen worden opgesteld per toestel. Gymnasten kiezen aan welke/hoeveel toestellen ze 

deelnemen.  

→ We willen wel aanmoedigen om alle toestellen te blijven trainen. Toestellen waar 

gymnasten nog niet wedstrijdklaar zijn kunnen ze laten vallen of een lagere moeilijkheid 

turnen. 

→ Vermits er per toestel geturnd wordt (niet alles verplicht) en niet alle gymnasten een ideale 

voorbereiding hebben, zal er tijdens elke wedstrijd een rangschikking per toestel gemaakt 

worden, maar worden er geen allround Provinciale of Vlaamse titels uitgereikt. 
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→ In het B-niveau wordt een allround rangschikking opgemaakt in functie van de selecties 

voor het BK. Meer info i.v.m. de selectieprocedure in het Technisch Reglement – Covid 

update. 

 

Dit geldt voor volgende categorieën vrij werk: B11, B12, B13, B14-15, B16+, C11, C12, C13, C14, C15, 

C16, C17 en C18+. 

 

4.5. A-NIVEAU: 11 JAAR EN OUDER 

Gymnasten nemen aan alle toestellen deel. Klassementen worden opgesteld per toestel en allround. 

→ Vermits niet alle gymnasten een gelijke of ideale voorbereidingstijd hebben, zal er tijdens 

elke wedstrijd naast allround ook een rangschikking per toestel gemaakt worden, en 

worden er geen Provinciale of Vlaamse titels uitgereikt. 

→ Enkel voor de categorieën A14-15 en A seniores worden op de laatste wedstrijd Vlaamse 

titels uitgereikt. 

→ Er wordt een allround rangschikking opgemaakt in functie van de selecties voor het BK. 

Meer info i.v.m. de selectieprocedure in het Technisch Reglement – Covid update. 

 

 

#wearegym   #wearesafe 

 

 

 

 

 

 


