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WEDSTRIJDSEIZOEN 2020-2021 – UPDATE IFV COVID-19 

1 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

Om een minimale trainingstijd te voorzien hanteren we volgende principes: 

→ Het wedstrijdseizoen RECREA TU-TRA-AT-LM-DMT-MT gaat van start midden maart 2021. 

→ We streven naar een minimumaanbod van 2 toernooien voor alle ingeschreven gymnasten.  

→ Er staan momenteel 8 toernooien gepland. 

→ Het toernooi dat initieel op 09.01.2021 te Kieldrecht stond ingepland wordt verplaatst naar 

het weekend van 10-11.04.2021. 

→ Het toernooi dat op 13-14.02.2021 te Oostakker stond ingepland, werd geannuleerd. 

→  De 3 recreatoernooien in de maand maart 2021 zullen voor de + 12jarigen zeer vroeg 

komen. In samenspraak met de organiserende club werd er beslist om op deze toernooien 

enkel te opteren om de categorieën tem 12 jaar in te plannen. 

 

 

Datum  Wedstrijd Club 

13-14.02.2021 Recreatoernooi AT-LM-TU-DMT-MT-TRA  TK OOSTAKKER 

13-14.03.2021 Recreatoernooi AT-LM ( - 13 jaar) FIT & JONG ZOLDER 

13.03.2021 Recreatoernooi AT-LM-MT-TRA ( - 13 jaar) STEEDS IN FORM OOIGEM 

20.03.2021 Recreatoernooi AT-LM ( - 13 jaar) VRANK EN VRIJ HOEVENEN 

10-11.04.2021 Recreatoernooi AT-LM-TU-MT GYMNO vzw KIELDRECHT 

18.04.2021 Recreatoernooi AT-LM-TU GYMCLUB WAARSCHOOT VZW 

08-09.05.2021 Recreatoernooi AT-LM-TU-DMT-MT-TRA KWTV WILLEBROEK 

22-23.05.2021  Recreatoernooi AT-LM-DMT-MT JONG & SPORTIEF LEOPOLDSBURG 

 

 

2 UPDATE TECHNISCH REGLEMENT 

Alle sporters die deelnemen in één van onderstaande leeftijdscategorieën zullen na afloop van het 

toernooi een deelnamemedaille ontvangen (dus geen goud, zilver of brons): 

• 7-8 jaar 

• 9-10 jaar 

• 11-12 jaar 

 

Eén dag na het recreatoernooi ontvangen de trainers ook de scores + algemene ranking. Het is dan 

aan hen om zelf te bepalen, deze wel/niet te communiceren aan de eigen sporters. 

 

Bij de leeftijdscategorieën + 12 jaar blijven we ranking én het bijhorende 1-2-3 podium behouden. 

Hier wijzigt er dus niets! 
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3 UPDATE INSCHRIJVINGEN 

→ Deadline = Steeds 4 weken voor het betreffende recreatoernooi 

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

 

 

 
 

▪ Was je reeds ingeschreven voor een geannuleerd recreatoernooi? 

• De inschrijving uitvinken en de wijziging opslaan 

▪ Was je ingeschreven/Wil je inschrijven voor een recreatoernooi dat 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 recreatoernooi maar wens je van discipline te 

wijzigen? 

• Eerst alle inschrijvingen uitvinken en de wijziging opslaan 

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

betreffende recreatoernooi aanvinken en de wijziging opslaan 

 

→ Volgende deadlines wijzigen niet: 

▪ Aanpassing inschrijving 

Tot 4 weken voor het recreatoernooi  kan er uitgeschreven worden. 

▪ Opgave juryleden 

Tot 2,5 weken voor het recreatoernooi, en dit telkens op zondag. 

▪ Registratie trainers 

Tot 1 week voor het recreatoernooi, en dit telkens op zondag. 

 

 

#WEAREGYM   #WEARESAFE 
 

 

 


