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UPDATE 16.12.2020 

Wedstrijdinfo 2020-2021 Covid-update 

 

 
 
1 UPDATE WEDSTRIJDKALENDER 

De enigste aanpassing aan de wedstrijdkalender is dat het Vlaams Kampioenschap voor iedereen 

toegankelijk is. Opgelet! Hiervoor dien je dit wedstrijdseizoen ook wel in te schrijven zoals een 

Provinciale Voorronde. Deadline voor inschrijven is 31 januari 2021 

 

2 UPDATE TECHNISCH REGLEMENT 

Aanpassing I-niveau: herinneringsmedaille voor iedereen.  

Goud – Zilver – Brons zal in 2021 niet toegepast worden op de Provinciale Voorrondes. 

 

Verder werden er geen aanpassingen aan het technisch reglement gedaan. 

We roepen wel op om een wedstrijdoefening op niveau van de gymnast te kiezen. Daar er toch wat 

trainingstijd verloren is gegaan hopen we dat iedereen goed nadenkt over welke oefening ze op 

wedstrijd zullen doen. 

 

3 UPDATE INSCHRIJVINGEN & LICENTIES (LEDENBHEER) 

→ Deadline = 31 januari 2021 

o Check per gymnast de inschrijving en pas aan waar gewenst.  

 

 

 

 

 

▪ Wil je deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap   

• 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 

▪ Nog geen licentie? 

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

 

Datum Wedstrijd Organiserende club 

06-07.03.2021 PV1 A-, B- en I-niveau Kon. turnkring Rust-Roest Brugge 

20-21.03.2021 PV2 A-, B- en I-niveau GymMAX vzw 

01-02.05.2021 VK A-, B- en I9-niveau Blauwput Omnisport 

22-23-24.05.2021 BK A- en B-niveau FfG 
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UPDATE 16.12.2020 

Wedstrijdinfo 2020-2021 Covid-update 

 

 
 

→ Volgende deadlines wijzigen niet: 

▪ Aanpassing inschrijving 

Tot 4 weken voor de betreffende wedstrijd kan er uitgeschreven. 

▪ Opgave juryleden 

Tot 3 weken 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 sporter 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. 

 

#wearegym   #wearesafe 

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

