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To
Wegens de stopzetting van het ‘live’ competitieseizoen schakelen we voor de sporters tot en met 13
jaar (geboortejaar 2008) over naar ONLINE wedstrijden en recreatoernooien, de Online Gymfed Cup!
De Online Gymfed Cup wordt georganiseerd voor volgende disciplines:
→ Acrobatische Gymnastiek
→ Ritmiek
→ Toestelturnen Meisjes
→ Toestelturnen Jongens
→ Trampoline
→ Tumbling
Voor de disciplines ‘Rope Skipping’ en ‘Dans en Demo’ staan er ONLINE challenges op het programma,
de Online Gymfed Challenge. Meer info vinden jullie hier terug:
→ Rope Skipping
→ Dans en Demo

1

AANBOD
→ Er worden 1 tot 2 ‘Online Gymfed Cups’ georganiseerd per discipline en dit voor sporters
tem geboortejaar 2008. De data per discipline zijn terug te vinden in het Technisch
Reglement per discipline (zie verder), in het Ledenbeheer en op de activiteitenpagina van
Gymfed.
→ Deelname aan de Online Gymfed Cups en Challenges is GRATIS.
→ Aan deze Online Gymfed Cups worden geen titels of selecties verbonden. De deelnemers
kunnen hun deelname attest downloaden op ‘Mijn Gymfed’ bij ‘Mijn resultaten’. Er worden
geen medailles uitgereikt.

2

TOOL
→ Hoe gaat een Online Gymfed Cup in zijn werk?
o De oefening(en) per deelnemer worden gefilmd in de club
o Tot een week voor de geplande Online Gymfed Cup kan de club de beelden opladen
o Op de wedstrijddag zelf wordt de Online Gymfed Cup uitgezonden en kan iedereen deze
thuis volgen, dit volledig gratis.
o Er wordt ook live gejureerd op de wedstrijddag waardoor de score of het behaalde brevet
(bepaald in het technisch reglement) respectievelijk tijdens of op het einde van de Online
Gymfed Cup weergegeven wordt.
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Wat publiceren?
Publiceren scores

Publiceren goud-zilver-brons

To

Waar en wanneer
→ Scores worden tijdens de online organisatie getoond
op het scherm, de resultatenpagina en de Live App van
Gymfed.
→ Brevet wordt op het einde van de wedstrijd getoond
op de resultatenpagina en de Live App van Gymfed.
→ Punten worden op maandag doorgestuurd naar de
verantwoordelijke van de club.

→ Vereisten voor filmen
o Algemene vereisten:
▪ Filmen met een gsm is zeker ok. Zet de kwaliteit of resolutie van je video’s zo hoog
mogelijk:
- Kies voor 1080p (zie bij ‘Instellingen’ van de gsm)
- Let erop dat je hand niet voor de microfoon zit tijdens het filmen zodat oefeningen
op muziek goed hoorbaar zijn.
▪ Liggend filmen (gsm horizontaal houden)
▪ Sporters dienen de hele tijd in beeld te zijn
▪ Sporters dragen wedstrijdkledij
o De extra vereisten per discipline zijn terug te vinden in het betreffend technisch reglement
→ Opladen beelden
o Het opladen van filmpjes kan enkel in het formaat .mp4
o Elke oefening per sporter dient apart gefilmd te worden
o De beelden kunnen telkens opgeladen worden vanaf 2,5 weken (woensdag) tot en met 1
week (zondag) voor de Online Gymfed Cup van de betreffende discipline
o De handleiding om beelden op te laden vind je hier, wacht zeker niet tot het laatste
moment!
BELANGRIJK → Wie kan de beelden opladen?
Enkel via het e-mailadres van de verantwoordelijke per discipline, aangeduid door de club
in het Ledenbeheer, kunnen beelden opgeladen worden. Alle communicatie zal ook via dit
e-mailadres gebeuren! Check dus vooraf wie dit is en pas aan indien nodig!
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INSCHRIJVINGEN

3.1

SPORTERS

To

→ De inschrijvingen dienen te gebeuren via het ledenbeheer, net zoals voor een gewone
wedstrijd of recreatoernooi.
→ Wedstrijdlicenties zijn niet nodig om te kunnen inschrijven.
→ Inschrijven kan tot en met 4 weken voor de betreffende Online Gymfed Cup.
3.2

JURY
→ Er dient 1 jurylid opgegeven te worden per sessie waaraan deelgenomen wordt, ongeacht
het aantal inschrijvingen voor die sessie. De dagindeling met de betreffende sessies komen
3,5 weken (op woensdag) voor de organisatie online.
→ De opgave dient te gebeuren via het ledenbeheer, net zoals voor een gewone wedstrijd of
recreatoernooi.
→ Het opgeven van juryleden kan ten laatste tot 2,5 weken (woensdag) voor de betreffende
Online Gymfed Cup.
→ Het jureren van de beelden zal telkens doorgaan te Gent, dit volledig Corona-proof.
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VARIA
→ Opladen muziek is niet van toepassing voor de Online Gymfed Cup
→ Opladen wedstrijdbladen
o Van toepassing voor Acro (niet voor Recrea Acro) en Recrea TT 13 jaar
o Zie detailinfo in de betreffende technische reglementen
→ Medisch protocol
Om te kunnen deelnemen aan de Online Gymfed Cup is het geen vereiste om een medisch
protocol te hebben.
→ Niveau
Je kan inschrijven in het gewenste niveau, ongeacht eerdere inschrijvingen voor de
geannuleerde live wedstrijden/toernooien.
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→ Wijzigen van niveau
Deelnemen in een hoger niveau bij een eventuele 2e Online Gymfed Cup kan, zakken van
niveau niet.
5

TECHNISCHE REGLEMENTEN

Waar nodig werden de Technische Reglementen per discipline aangepast voor de Online Gymfed Cup:
→ Acrobatische Gymnastiek
→ Recrea Acrobatische Gymnastiek
→ Ritmiek
→ Toestelturnen Meisjes
→ Toestelturnen Jongens
→ Recrea Toestelturnen
→ Trampoline
→ Dubbele Minitrampoline
→ Tumbling
→ Recrea AT-LM-TU
→ Recrea TRA-DMT-MT
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BELANGRIJKE DATA

Timing deadline
4 weken voor organisatie
➔ zondag
3,5 weken voor organisatie
➔ woensdag

2,5 weken voor organisatie
➔ woensdag

2 weken voor organisatie
➔ maandag

Wat?
→ Deadline inschrijven sporters in het ledenbeheer

Wie?
Club

→ Dagindeling en werkvolgorde worden gepubliceerd
op de activiteitenpagina van de betreffende
wedstrijd
→ Infomail naar deelnemende clubs en deelnemers
→ Deadline opgave minimum 1 jurylid per sessie in het
ledenbeheer
→ Vanaf hier kunnen beelden opgeladen worden (check
contactpersoon in het Ledenbeheer!)
→ Juryleden ontvangen mail met praktische info en
laatste richtlijnen

Gymfed

Club

Gymfed
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1 week voor organisatie
➔ zondag
Online Gymfed Cup

2

Onmiddellijk na de Online
Gymfed Cup

7

→ Deadline opladen beelden in online tool
→ Deadline bezorgen wedstrijdbladen (indien van
toepassing)
→ Online Gymfed Cup is online te volgen via de
activiteitenpagina van Gymfed
→ De wedstrijdresultaten zijn online te raadplegen via
de Gymfed-app en de resultatenpagina op de
Gymfed-site

Club

To

Gymfed

ZELF MEDAILLES VOORZIEN?
→ Via de Gymfedshop vind je het aanbod van Gymfed terug.
→ Via New Krisco vind je de online catalogus terug. Laat zeker weten dat je een Gymfed-club
bent zodat je kan genieten van een mooie korting op de online prijzen.
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NOG VRAGEN?

Bij bijkomende vragen staan de Gymfed-organisatiecoördinatoren steeds tot uw dienst.
Dans, Demo, Recrea Tumbling & Trampoline en Recrea Ritmiek
Annelies Raman - anneliesraman@gymfed.be - 09-243 12 08
Tumbling, Trampoline, Toestelturnen jongens en Gymtopia
Eline Verbeeck - elineverbeeck@gymfed.be - 09-243 12 12
Rope skipping en Recrea Rope skipping
Eva Vandemeulebroecke - evavandemeulebroecke@gymfed.be - 09-243 12 19
Toestelturnen meisjes
Hermien Mispelaere - hermienmispelaere@gymfed.be - 09-243 12 24
Acro en Recrea Toestelturnen
Jean Herrel - jeanherrel@gymfed.be - 09-243 12 06
Ritmiek
Leen Foré - leenfore@gymfed.be - 09-243 12 05
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