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WEDSTRIJDSEIZOEN 2020-2021 – UPDATE IFV COVID-19 

1 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

Om een minimale trainingstijd te voorzien hanteren we volgende principes: 

→ De eerste demowedstrijd zal plaatsvinden begin mei 2021. 

→ We streven naar een minimumaanbod van 2 wedstrijden (per niveau) voor alle 

ingeschreven gymnasten.  

→ De kalender zal er als volgt uitzien: 

 

 

Datum Wedstrijd Club 

08.05.2021 ROS BEIAARD CUP GYMMAX VZW 

22-23.05.2021 KLOKKE ROELAND CUP OTM GENT VZW 

29.05.2021 REINAERT CUP (NIEUW !!!) TURNCLUB ATHENA 

 

→ Ros Beiaard Cup = B1- & A-niveau 

→ Klokke Roeland Cup = B1-, B2- & A-niveau 

→ Reinaert Cup = B2- & A-niveau 

 

 

2 UPDATE TECHNISCH REGLEMENT 

• A-niveau → Van 4 naar 3 wedstrijden én GEEN ‘Best Show Teams Finale’. 

• B1-niveau → Van 4 naar 2 wedstrijden én GEEN ‘Eindbeker’. 

• B2-niveau → Idem vorig seizoen. Mogelijkheid tot deelname aan 2 wedstrijden, maar GEEN 

‘Eindbeker’. 

 

• OPGELET !!! - Technisch Reglement – Pagina 20 – Tabel Aantal Moeilijke Elementen 

 

→ Tracht vooraf (ongeacht je niveau) te bepalen voor welke moeilijkheidswaarde je wenst te 

opteren. 

→ VOORBEELD: Club X (A-niveau) streeft naar een moeilijkheid van 8 punten én dit op basis 

van 2 disciplines. Hiervoor moet zij voldoen aan: 

o 30 acro elementen (min. 10 balans én 10 tempo elementen) 

o 15 tumbling elementen  

o Een TOTAAL van 45 elementen moeten zij brengen, MAAR deze hoeven niet MOEILIJK te 

zijn zoals beschreven in het addendum vanaf pagina 26. Het mogen 45 willekeurige acro-

/tumblingelementen zijn die ze zo goed als mogelijk trachten uit te voeren. 

o De vereiste blijft dus wel het AANTAL vooropgestelde elementen brengen, dat 

overeenstemt met de beoogde moeilijkheidswaarde. 
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3 UPDATE INSCHRIJVINGEN  

→ Deadline = 31 januari 2021  

o Check per groep de inschrijvingen en pas aan waar gewenst.  

 

 

 
 

▪ Was je reeds ingeschreven voor een geannuleerde wedstrijd? 

• De inschrijving uitvinken en de wijziging opslaan 

▪ 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 

• Aanvinken en opslaan 

▪ Was je ingeschreven voor een wedstrijd maar wens je van niveau te wijzigen? 

• Eerst alle inschrijvingen uitvinken en de wijziging opslaan 

• Dan pas de inschrijvingen opnieuw doen voor het gewenste niveau, de 

betreffende wedstrijden aanvinken en de wijziging opslaan 

 

→ 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 & wedstrijdblad 

Tot de 2de donderdag voor de betreffende wedstrijd. 

▪ Registratie trainers 

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

 

 

#WEAREGYM   #WEARESAFE 
 


