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Wedstrijden 2020 – 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 
→ Gymnasten die geen Belgische nationaliteit hebben, kunnen deelnemen aan BK, maar 

kunnen/mogen geen plaatsen innemen van Belgische gymnasten (selectie/finale). Dit wordt 
verduidelijkt in het reglement. We roepen de clubs wel op om een correcte registratie in het 
ledenbeheer te doen, zodat geen Belgische gymnasten uit de boot vallen (vb: bij selecties). 

 
 

Trampoline 
→ Er is een nieuwe omrekentabel voor ToF (gebaseerd op vergelijking chrono met TMD3-toestel) – 

tabel kan je terugvinden op het Clubnet. 
→ Indien geen sprongen met moeilijkheid aangeduid (in categorieën waar dit van toepassing is) én er 

na vraag aan de trainer geweigerd wordt om dit te doen, zal er bestraffing van ontbrekende 
vereiste(n) zijn én kan er geen moeilijkheidsscore toegekend worden. 

→ B-niveau: maximale moeilijkheid van 1.5 (ipv aantal saltorotaties). Indien overschrijden = 
onderbreking van de reeks. 

→ Synchroon: meteen opsplitsing maken tussen meisjescategorieën en categorieën met jongen 
(jongen/meisje of jongen/jongen). 

 
 

Dubbele Minitrampoline 
→ C 11, 12, 13 en 14 jaar meisjes opsplitsen per leeftijdsjaar 
→ B 13 en 14 jaar meisjes opsplitsen per leeftijdsjaar (omwille van grote aantal inschrijvingen) 
→ B-niveau: minimum 1 saltorotatie per doorgang vereist 
→ C-niveau: van zodra er een rotatie is van 180° rond schroefas, wordt aan de vereiste ‘rotatie’ 

voldaan. 

 
Wedstrijdorganisaties 

→ De opwarmtijd per blok wordt bepaald aan de hand van het aantal gymnasten die aantreden bij 
start van het blok. 

o TRA: 2’ (tot 14 jaar) of 2’30 (vanaf 15 jaar) per gymnast. Indien er twee trampolines zijn, 
wordt dit gedeeld.  

➔ Indien 10 gymnasten in een blok (C 13 jaar- en 1 trampoline op 
wedstrijdvloer → 20’ op wedstrijdtrampoline 

➔ Indien 12 gymnasten in een blok (A 12 jaar) en 2 trampolines op 
wedstrijdvloer → 12’ op wedstrijdtrampolines 

➔ Indien 8 gymnasten in blok (A seniores) en 2 trampolines op wedstrijdvloer 
→ 10’ op wedstrijdtrampolines 
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o DMT: 1’30 per gymnast 
Vermits de opwarmingtijd ifv is van effectieve deelnemers, zal er een digitale aftelklok op de 
jurytafel staan om de tijd bij te houden. De uren voor opwarmtrampoline en 
wedstrijdtrampolines die op de volgordes komen zijn dan ook INDICATIEF. Er kan altijd vroeger 
begonnen worden als de wedstrijd vlot verloopt (door voorbeeld veel afmeldingen).  

→ Als één discipline klaar is (laatste sessie van de dag) en de andere discipline heeft nog wat tijd te 
gaan, dan zal er een tussentijds prijsuitreiking zijn en zal de wedstrijd in de andere discipline 
(tussen 2 blokken) een aantal minuten stilliggen. 

→ Voor Trampoline synchroon zal er op elk van de drie voorrondes (weekends A- en B-niveau 
individueel) een sessie georganiseerd worden. Dit om synchroonparen meer kansen te geven. Als 
er echter onvoldoende juryleden zijn om de wedstrijd vlot te laten doorgaan, wordt deze sessie 
alsnog afgelast.  
Geïnteresseerden kunnen inschrijven tot 4 weken voor de wedstrijd. 

 


