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UPDATE 16.12.2020 

Wedstrijdinfo 2020-2021 

Covid -update 

 
 
1 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

De wedstrijden worden zoveel mogelijk opgeschoven om zo een minimum aan trainingstijd te kunnen 

voorzien. 

 

Datum Wedstrijd Club Status Actie 

15.11.2020 Recreacup 1 ZERO SKIP vzw GANNULEERD / 

15-16.05.2021 Minidemo en Democup A- en B-niveau XL ROPE & DANCE vzw GANNULEERD / 

 

 

 

  

Datum Wedstrijd Club Actie 

27.02.2021 PV ind A-niv. 12-15j RECREAN SKIPPERS vzw CONTROLE inschrijving 

28.02.2021 Recreacup 2 ROM SKIPPERS MECHELEN CONTROLE inschrijving 

6.03.2021 PK Ind. B-niv. 12-15j WVL-OVL 
SKIPPIES 

CONTROLE inschrijving 

7.03.2021 PK Ind. B-niv. 12-15j ANT-VB CONTROLE inschrijving 

13.03.2021 PK Ind. B-C-niv. 16+j WVL-OVL 
SPORTAC DEINZE vzw 

CONTROLE inschrijving 

14.03.2021 BK Individueel Geen (inschrijving door Gymfed) 

20.03.2021 PK Ind. I-niv. ANT-VB 
OMNISPORT VORSELAAR 

CONTROLE inschrijving 

21.03.2021 PK Ind. I-niv. WVL-OVL CONTROLE inschrijving 

27.03.2021 PK Ind. C-niv. 12-15j 
JUMP UP vzw 

CONTROLE inschrijving 

28.03.2021 PK Ind. B-C-niv. 16+j ANT-VB CONTROLE inschrijving 

24-25.04.2021 PV+BK teams A-niv 16+j  RSC THE HANDLES vzw CONTROLE inschrijving 

2.05.2021 Recreacup 3 BLIJF JONG vzw Geen wijzigingen 

8.05.2021 PK teams B-C-niv. 16+j WVL-OVL 
LOCOMOTION RS ZOTTEGEM 

CONTROLE inschrijving 

9.05.2021 PK teams B-C-niv. 16+j ANT-VB CONTROLE inschrijving 

13.05.2021 PV+BK teams A-niv 12-15j 

XL ROPE & DANCE vzw 

CONTROLE inschrijving 

15.05.2021 PK teams B-C-niv. 12-15j WVL-OVL CONTROLE inschrijving 

16.05.2021 PK teams I-niv. WVL-OVL CONTROLE inschrijving 

22.05.2021 PK teams B-C-niv. 12-15j ANT-VB 
ZERO SKIP vzw 

CONTROLE inschrijving 

23.05.2021 PK teams I-niv. ANT-VB CONTROLE inschrijving 

30.05.2021 Challenge day + Recrea Showteams RSC LET'S GO vzw Geen wijzigingen 
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2 UPDATE TECHNISCH REGLEMENT 

2.1 RECREATIE 

→ Eerste Recreacup zal niet meer ingehaald worden. 

→ Challenge day: indien geen contactsport toegelaten in april en/of mei bestaat de 

mogelijkheid dat bepaalde proeven worden aangepast of geschrapt. 

→ Voor de categorieën waarvan alle skippers een gouden, zilveren of bronzen medaille krijgen 

(8 tot 11 jarigen van de Recreacup en Challenge day), zal een deelnemersmedaille voorzien 

worden i.p.v. 1/3de goud, 1/3de zilver, 1/3de brons. De scores kunnen na de wedstrijd door 

de trainers opgevraagd worden bij Gymfed. 

o Op die manier kan de eerste wedstrijdervaring in een positieve en stressvrije sfeer 

doorgaan. 

o Omwille van de grote verschillen in trainingsmogelijkheden per club/gemeente kan 

niet iedereen zich op dezelfde manier voorbereiden. 

o Prijsuitreikingen in grote groepen zullen mogelijks niet toegestaan worden. 

 

2.2 COMPETITIE 

→ Individuele wedstrijden: geen aanpassingen 

→ Teamwedstrijden: 

o PV en BK A-niveau teams worden herleid naar 1 wedstrijd waarbij zowel voor de 

provinciale als Belgische titels wordt gestreden. 

o A-niveau: schrapping van 2 proeven -> single rope double unders relay (2x30s) en double 

dutch speed sprint (1x60s). 

o Indien geen contactsport toegelaten vanaf de maand februari: schrapping van alle 

double dutch proeven (beslissing op 28/2). 

→ Demowedstrijden: geen organisatie 

 

 

3 UPDATE INSCHRIJVINGEN & LICENTIES (LEDENBEHEER) 

→ Deadline inschrijven alle competitiewedstrijden = 31 januari 2021 (let op: geen 

stroomwijzigingen meer toegestaan) 

→ Bij schrapping DD-proeven: inschrijven extra teams mogelijk t.e.m. 7 maart 2021 

→ Eventuele schrappingen van skippers/teams wordt mogelijk gemaakt tot 4 weken voor de 

wedstrijd (de club schrijft betreffende skippers/teams zelf uit via het ledenbeheer) 

→ Deadline inschrijven recreatoernooien = 4 weken voor de wedstrijd 

→ Check per skipper of team de inschrijvingen en pas aan waar gewenst 
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▪ Was je reeds ingeschreven voor een geannuleerde wedstrijd? 

➔ Dan hoef je hiervoor niets te doen 

▪ 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 

▪ Wens je niet deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap Individueel? 

➔ Mailen naar de disciplinecoördinator 

▪ Nog geen licentie? 

➔ Geen probleem, kan nog aangevraagd worden via het Ledenbeheer t.e.m. 31 januari 

2021. 

 

Volgende deadlines wijzigen niet: 

▪ Opgave juryleden 

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

(Uitzondering BK individueel 12-15j (2 weken voor de wedstrijd =  na selectie) 

▪ 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. 

 

 

4 HERINNERING - MEDISCH PROTOCOL (ENKEL A-NIVEAU) 

Neemt jouw club deel aan wedstrijden in het A-niveau? Vergeet dan niet dat elke skipper 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 skippers deze deadline in de gaten te houden? Het medisch protocol kan je hier 

terug vinden. 

#wearegym   #wearesafe 

https://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch

