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WEDSTRIJDSEIZOEN 2020-2021 – UPDATE IFV COVID-19 

Rekening houdend met de verstoorde voorbereiding, doen we een aantal aanpassingen om de 

wedstrijden en voorbereiding veilig en haalbaar te houden, en de prestatiedruk te verminderen. 

 

1 WEDSTRIJDKALENDER 

Om een minimale trainingstijd te voorzien hanteren we volgende principes: 

 

→ Wedstrijdseizoen wordt opgeschoven. We streven ernaar dat gymnasten voor C- en I-

niveau minstens 6 weken kunnen trainen voor de eerste wedstrijd, voor AB-niveau 8 

weken. 

→ 1e wedstrijd I-niveau ten vroegste 30-31 januari 

→ 1e PV C-niveau ten vroegste 6-7 februari, enkel jongste categorieën (C10-C13 jaar) 

→ 1e PV AB-niveau ten vroegste 27-28 februari, enkel jongste categorieën (AB10-AB13 jaar) 

→ We streven naar een minimumaanbod van 2 niet selectieve wedstrijden voor alle 

gymnasten. 

 

De update van de wedstrijdkalender wordt midden december gelanceerd. 

 

 

2 AANPASSINGEN REGLEMENTEN 

2.1 I-NIVEAU 

2.1.1 VERSOEPELING REGEL TE KORTE OEFENING 

 

Maximale E-score Aantal elementen 

10 ptn Alle opgelegde delen worden geteld  
OF 
1 of 2 waardedelen werden niet uitgevoerd* 

8 ptn 3 of 4 waardedelen werden niet uitgevoerd* 

6 ptn 5 of meer waardedelen werden niet 
uitgevoerd* 

* element geturnd met hulp = niet uitgevoerd. 
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2.1.2 CHOREOGRAFIE 

Zowel op balk als vloer mag de oefening uitgevoerd worden zonder choreografie en dus geturnd 

worden als een opeenvolging van waardedelen. 

Hierbij moet de volgorde van de waardedelen behouden blijven zoals voorgeschreven in het 

programma. 

 

Indien de grondoefening wordt geturnd zonder choreografie, gebeurt dit zonder muziek (I9) en 

worden de waardedelen op verschillende matlengtes geturnd (cfr. I8). 

Hierbij moet de volgorde van de waardedelen worden behouden zoals voorgeschreven in het 

programma.  

 

Jurering: Artistieke bestraffing (0.1/0.3/0.5) zal dus bij uitzondering niet worden toegepast. 

Indien een gymnast wel de choreografie turnt zal ook hier geen artistieke bestraffing worden 

doorgevoerd.  

 

2.1.3 WIJZIGING NORMEN GOUD/ZILVER/BRONS 

Omwille van de aanpassingen van de regel voor te korte oefening en artistieke bestraffing zullen de 

normen voor goud/zilver/brons geëvalueerd worden na de eerste wedstrijd. Alle gymnasten krijgen 

een ‘deelnamemedaille’ meteen na de eerste wedstrijd. 
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2.2 A10 JAAR EN B10 JAAR 

2.2.1. VERSOEPELING REGEL TE KORTE OEFENING 

 

Bestraffing compositie Aantal elementen 

0 ptn Alle opgelegde delen worden GETELD  
OF 
1,2 of 3 waardedelen worden NIET GETELD 

2 ptn 4 waardedelen worden NIET GETELD 

4 ptn 5 waardedelen worden NIET GETELD 

6 ptn 6 waardedelen worden NIET GETELD 

 

 

2.2.2. CHOREOGRAFIE 

 

Bij deze categorieën wordt wel de opgelegde choreografie verwacht. 

 

Indien echt niet mogelijk, door een verstoorde voorbereiding en beperkte trainingsmogelijkheden, 

kan een uitzondering worden aangevraagd om balk en vloer zonder choreografie te turnen.  

Deze aanvraag moet ten laatste 2 weken voor de desbetreffende wedstrijd worden ingediend bij 

hermien.mispelaere@gymfed.be en zal besproken en al dan niet goedgekeurd worden door het 

overlegplatform TTm.  

 

Indien de aanvraag wordt toegekend gelden volgende richtlijnen: 

 Balk 

Indien de oefening wordt uitgevoerd zonder choreografie en dus geturnd wordt als een 

opeenvolging van waardedelen, moet de volgorde van de waardedelen behouden blijven zoals 

voorgeschreven in het programma. 

 

 Grond 

Indien de oefening wordt uitgevoerd zonder choreografie en dus geturnd wordt als een 

opeenvolging van waardedelen, gebeurt dit zonder muziek en worden de waardedelen op 

verschillende matlengtes geturnd (cfr. I8). 

Hierbij moet de volgorde van de waardedelen worden behouden zoals voorgeschreven in het 

programma.  

 

Jurering: Artistieke bestraffing (0.1/0.3/0.5) wordt bij uitzondering niet toegepast. 

Indien een gymnast wel de choreografie turnt zal ook hier geen artistieke bestraffing worden 

doorgevoerd.  

 

 

mailto:hermien.mispelaere@gymfed.be
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2.2.3. WIJZIGING NORMEN GOUD/ZILVER/BRONS 

 

Omwille van de aanpassingen van de regel voor te korte oefening en artistieke bestraffing zullen de 

normen voor goud/zilver/brons geëvalueerd worden na de eerste wedstrijd. Alle gymnasten krijgen 

een ‘deelnamemedaille’ meteen na de eerste wedstrijd. 

 

 

 

2.3 C10 JAAR 

2.3.1. VERSOEPELING REGEL TE KORTE OEFENING 

 

Bestraffing compositie Aantal elementen 

0 ptn Alle opgelegde delen worden GETELD  
OF 
1,2 of 3 waardedelen worden NIET GETELD 

2 ptn 4 waardedelen worden NIET GETELD 

4 ptn 5 waardedelen worden NIET GETELD 

6 ptn 6 waardedelen worden NIET GETELD 

 

 

2.3.2. WIJZIGING NORMEN GOUD/ZILVER/BRONS 

 

Omwille van de aanpassingen van de regel voor te korte oefening zullen de normen voor 

goud/zilver/brons geëvalueerd worden na de eerste wedstrijd. Alle gymnasten krijgen een 

‘deelnamemedaille’ meteen na de eerste wedstrijd. 

 

 

2.4 B-, C-NIVEAU: 11 JAAR EN OUDER 

Klassementen worden opgesteld per toestel. Gymnasten kiezen aan welke/hoeveel toestellen ze 

deelnemen.  

→ We willen wel aanmoedigen om alle toestellen te blijven trainen. Toestellen waar 

gymnasten nog niet wedstrijdklaar zijn kunnen ze laten vallen of een lagere moeilijkheid 

turnen. 

 

Dit geldt voor volgende categorieën vrij werk: B11, B12, B13, B14-15, B16+, C11, C12, C13, C14, C15, 

C16, C17 en C18+. 

 

2.5 A-NIVEAU: 11 JAAR EN OUDER 

Gymnasten nemen aan alle toestellen deel. Klassementen worden opgesteld per toestel en AA. 
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3 IN PROGRESS 

Volgende zaken worden momenteel verder afgestemd en trachten we midden december te 

communiceren: 

→ Provinciale en Vlaamse titels 

→ Belgisch Kampioenschap 

→ Update wedstrijdkalender 

→ Update Technisch Reglement 

 

 

 

#wearegym #wearesafe 
 

 

 


