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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. 

→ In het B-niveau worden geen triple salto’s toegestaan (cfr. dubbele salto’s in C-niveau) 
 
 

I-niveau TRA en DMT 
 

→ Bij onderbroken reeks (I9 eerste reeks): geen eindstabiliteit ingeven, ook niet voor het eerste 
gedeelte indien onderbreking zich voordoet in het 2de deel 

→ Lange Mat: het doorrollen na handstand wordt altijd in het element van handstand meegenomen 
(zowel I9 als I10). De bestraffing voor niet doorrollen – indien wel voldoende lang in handstand 
staan – is 0.5 ipv niet uitvoeren volledig element 

→ Alle gymnasten die op een provinciale voorrondes een gouden medaille hebben behaald, mogen 
deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap 

 
 

Trampoline 
 

→ Bij de beoordeling van de Horizontale Verplaatsing is er een kleine wijziging. Indien – bij  landing op 
de voeten – maar een deel van één voet (zijwaarts) of minder dan de helft van de voeten (voor-
achterwaarts) over de lijn is, dan wordt het element nog ‘in’ gegeven. 
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→ B 17+:  
7 elementen met minimaal 270° saltorotaties 

→ 2 verplichte elementen:  

verschillende vereisten mogen niet in één element gecombineerd worden 

 element met landing op de buik of rug (na min 270° saltorotatie) 

 element vanop buik of rug met minimaal 270° saltorotatie 

→ Van twee elementen zal de moeilijkheidswaarde opgeteld worden bij de uitvoeringsscore, 
score voor horizontale verplaatsing en de score voor Time of Flight, om zo de totale score 
van de eerste reeks te bepalen. De twee elementen waarvan de moeilijkheidswaarde in 
rekening wordt gebracht, worden op het wedstrijdblad aangeduid met een sterretje. In de 
tweede reeks van de kwalificatieronde mogen deze twee elementen niet meer gebruikt 
worden, anders zal de moeilijkheidswaarde ervan niet meetellen. 

→ Max. moeilijkheid jongens B 15 jaar en ouder = min. moeilijkheid A-niveau. 
→ Moeilijkheid 17+: max. C = min. B = 5.0 
→ Synchroon: selectieprocedure voor BK (selectie op PV of VK) wordt behouden. Enkel formaties die 

deelnamen aan PV of VK, selectie niet haalden, maar waarvan één of beide gymnasten selectie 
voor individuele competitie behaalden, kunnen gedelibereerd worden. Dit is enkel van toepassing 
als er nog ‘vrije plaatsen’ zijn op het BK in die categorie. 

 
 

Dubbele Minitrampoline 
→ B 17+ jaar jongens: 1 doorgang mogelijk met dubbele salto op de DMT (geen blinde landing!), dus 

als mount of spotter. 
→ B 11-12 jaar meisjes en C 11-12 jaar meisjes opsplitsen per leeftijdsjaar 

 
 
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 in beide disicplines gaat door op hetzelfde weekend als VK DMT. 
→ Extra veiligheidsmatten worden voorzien op de grond (achter landingsplatformen TRA), zodat alles 

conform FIG-reglementen is. 
 


