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Wedstrijden 2019 – What’s new? 
 
Het nieuwe wedstrijdseizoen staat voor de deur. We zetten hierna kort op een rijtje wat er veranderd is 
ten opzichte van vorig seizoen… 
 

Algemeen 
 

→ In het A-niveau is de categorie 15-17 jaar omgevormd tot 15-16 jaar. Vanaf °2002 ben je dus 
effectief senior. 

→ We beperken het aantal trainers op de wedstrijdvloer tot max. 2 (indien maar 1 gymnast, max. 1 
trainer) per rotatie. We hopen hier op respect en fairplay van iedereen! 

→ Voor ranking BK: rankingpunten PV starten van 4 (ipv 6). 

 
 
I-niveau 
 

→ Normen werden aangepast naar: 
o I9 jaar: GOUD = 61,000 punten of meer 

ZILVER = 55,000 – 60,999 punten 
BRONS = 54,999 punten of minder 

o I10 jaar: GOUD = 65,000 punten of meer 
ZILVER = 58,000 – 64.999 punten 
BRONS = 57,999 punten of minder 

o VK I9 = 58.000 – VK I10 = 61.5000 
 

→ Tumblingreeks: startwaarde 2 delen = 4 punten (enkel I9), startwaarde 3 delen = 6 punten, 
startwaarde 4 delen = 8 punten, startwaarde 5 delen = 10 punten  

 
 

A-, B- en C- niveau 
 

→ Finale voor categorie met 5 of 4 deelnemers  3 finalisten 
→ Landingen: 

o A 11 en 12 jaar: op de baan (laatste 5 meter) of valmat – cfr. C-niveau 
o B 13 en 14 jaar: op valmat  - cfr. Rest B-niveau 

→ Wedstrijdbladen enkel voor A 15-16 jaar en A seniores 
→ Identieke reeks in C-niveau (door afkeuren deel of door overtollig deel annuleren): bonus = 0 

(geen 0-reeks) 
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Team Cup 
 

→ Er zijn geen herhalingen toegestaan tussen beide reeksen van dezelfde gymnast). 

 
 
Wedstrijdorganisaties 
 

→ Tijdens de prijsuitreiking zullen de gymnasten aan treden in clubtrainingspak, dit om de 
clubbeleving wat meer naar boven te brengen. Hebben jullie geen clubtrainingspak, dan worden dit 
jaar ook club T-shirt en/of trui ook toegestaan. 

→ Attesten voor afwezigheden van gymnasten mogen niet meer afgegeven worden op de wedstrijd of 
opgestuurd naar Gymfed. Je dient dit te uploaden op de activiteitenpagina van de wedstrijd. Je 
krijgt hier nadien ook een schriftelijk bevestiging van. Op die manier is alles duidelijk en makkelijker 
op te volgen en kunnen onnodige kosten vermeden worden. 

→ VK I-niveau gaat door op hetzelfde weekend als VK DMT. 

 


