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UPDATE 22.01.2021 

Wedstrijdinfo 2020-2021 

Covid -update 

 
 
Wijzigingen tov de update op 16.12.2020 staan aangeduid in het geel. 

1 ALGEMENE PRINCIPES 

→ De info in dit document geldt voor alle Gymfed-organisaties tot en met eind maart 2021 

en krijgt voorrang op de reeds bestaande richtlijnen en reglementeringen.  

→ Tot en met eind maart is het enkel mogelijk  voor sporters tot en met geboortejaar 2008 

om deel te nemen aan Gymfed-organisaties. 

→ Voor de sporters vanaf geboortejaar 2007 blijven we streven naar een trainingstijd van +/- 

6 weken alvorens zij kunnen deelnemen aan competities. Van zodra er zicht is op de 

heropstart van de indoor trainingen voor sporters vanaf geboortejaar 2007 wordt de 

wedstrijdkalender verder op punt gezet.  

→ Elke club/sporter is vrij om al dan niet deel te nemen aan de Gymfed-wedstrijden. Gymfed 

heeft alle begrip voor de gemaakte keuzes. Gelieve wel rekening te houden met de 

inschrijvingsdeadline (zie verder bij punt 4). 

 

 

2 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

Zie hieronder de verschillende aanpassingen: 

Datum Wedstrijd Club Status 

27.02.2021 PV individueel A-niv 12-15j RECREAN SKIPPERS vzw Enkel tem °2008 en verplaatst 

28.02.2021 Recreacup 2 ROM SKIPPERS MECHELEN Enkel tem °2008 

6-7.03.2021 PK individueel B-niv 12-15j SKIPPIES Enkel tem °2008 

13-14.03.2021 
PK individueel B-C-niv 16+j (WVL-OVL) en  

BK individueel A-niv 12+j 
SPORTAC DEINZE vzw 

Annulatie 

Annulatie 

27-28.03.2021 
PK individueel C-niv 12-15j en 

PK individueel B-C-niv 16+j (ANT-VB) 
JUMP UP vzw 

Enkel tot °2008 en verplaatst 

Annulatie 

 

Aangepaste kalender: 

 
(*): De ingeschreven skippers van °2007 en ouder werden reeds uit de wedstrijd verwijderd. 

  

Datum Wedstrijd Club Actie 

28.02.2021 Recreacup 2 tem °2008 (*) ROM SKIPPERS MECHELEN CONTROLE inschrijving 

6-7.03.2021 Wedstrijd individueel A-B-C-niv tem °2008 (*) SKIPPIES CONTROLE inschrijving 

20-21.03.2021 Wedstrijd individueel I-niv OMNISPORT VORSELAAR CONTROLE inschrijving 
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3 UPDATE TECHNISCH REGLEMENT 

3.1 RECREATIE 

→ Recreacup 1 wordt niet meer ingehaald 

→ Gezien het wegvallen van de X-treme categorie, kunnen deelnemers van °2008-2009 die 

aanvankelijk voor deze categorie waren ingeschreven, inschrijven voor de categorie 12-13j. 

Indien voor Recreacup 3 de 13+j wel opnieuw kan deelnemen aan wedstrijden, kunnen ook 

de skippers van °2008-2009 opnieuw inschrijven voor de X-treme categorie (ook al namen 

zij voor Recreacup 2 deel in de categorie 12-13j). 

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

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. 

→ Prijsuitreiking gaat NIET door: 

o Indien het eindresultaat een 1-2-3 ranking is (bepaald volgens de update per 

discipline op 22.01.2021 – geldig voor de organisaties tem eind maart): 

▪ Eindig je in de top 3 van het klassement en is het eindresultaat gekend 

tijdens jouw sessie? Dan haalt de trainer jouw medaille af aan het 

wedstrijdsecretariaat. 

▪ Ken je op het einde van jouw sessie het eindresultaat niet? Dan zal de 

behaalde medaille opgestuurd worden naar de betrokken trainer.  

o Indien het eindresultaat een deelnamemedaille is voor iedereen (bepaald volgens 

de update per discipline op 22.01.2021 – geldig voor de organisaties tem eind 

maart):  

▪ Dan haalt de trainer jouw medaille af aan het wedstrijdsecretariaat. 
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3.2 COMPETITIE 

→ Voor de wedstrijden in maart worden geen provinciale titels uitgereikt. Het algemeen 

klassement van de wedstrijd bepaalt de top 3. Voor het I-niveau worden 

deelnemersmedailles voorzien i.p.v. podiummedailles. 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. 

→ Prijsuitreiking gaat NIET door: 

o Indien het eindresultaat een 1-2-3 ranking is (bepaald volgens de update per 

discipline op 22.01.2021 – geldig voor de organisaties tem eind maart): 

▪ Eindig je in de top 3 van het klassement en is het eindresultaat gekend 

tijdens jouw sessie? Dan haalt de trainer jouw medaille af aan het 

wedstrijdsecretariaat. 

▪ Ken je op het einde van jouw sessie het eindresultaat niet? Dan zal de 

behaalde medaille opgestuurd worden naar de betrokken trainer.  

o Indien het eindresultaat een deelnamemedaille is voor iedereen (bepaald volgens 

de update per discipline op 22.01.2021 – geldig voor de organisaties tem eind 

maart):  

▪ Dan haalt de trainer jouw medaille af aan het wedstrijdsecretariaat. 

 

 

4 UPDATE INSCHRIJVINGEN & LICENTIES (LEDENBEHEER) 

→ Deadline inschrijven alle competitiewedstrijden wijzigt van 31/01 naar 4 weken voor de 

wedstrijd 

→ Deadline inschrijven recreatoernooien blijft 4 weken voor de wedstrijd 

 

 

 
 

▪ 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 

▪ Nog geen licentie? 

➔ Deadline aanvraag gewijzigd van 31/01 naar 4 weken voor de wedstrijd. 
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Volgende deadlines wijzigen niet: 

▪ 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. 

 

 

5 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. 

 

 

6 UPDATE PROTOCOLLEN VOOR SPORTERS – TRAINERS – JURY – PUBLIEK 

Het Gymfed-team stelt, samen met haar organiserende clubs, alles in het werk om de organisaties 

CORONA-PROOF te laten verlopen. Hiervoor werden voor de verschillende groepen aanwezigen 

specifieke protocollen opgesteld op basis van de geldende veiligheidsmaatregelen.  

 

Deze protocollen zijn er enkel en alleen om organisaties mogelijk te maken voor onze SPORTERS, we 

vragen dan ook aan iedereen om deze te respecteren. 

 

#wearegym   #wearesafe 

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

