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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 
 
Organisatorisch 

→ 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. 

→ Taak van controlejury kan uitgevoerd worden door elk internationaal jurylid. Interesse en 
beschikbaarheid wordt opgevraagd. 

→ Juryleden die niet in het panel worden opgenomen (= reservejuryleden), kunnen – indien gewenst 
– tijdens de wedstrijd plaats nemen naast de controlejury om op die manier ervaring op te doen. 

→ Er is nog geen organisator voor het Ritmiekfeest en dit kan dus niet doorgaan. Indien er alsnog een 
kandidaat is, kunnen we bekijken om dit alsnog te organiseren. 

 
Sporttechnisch 

→ In alle categorieën minimum 3 lichaamsmoeilijkheden (ipv 4) 
→ Er wordt geen max. moeilijkheid en/of totaalscore meer vermeld in de jureringstabel 
 
 

Individuele wedstrijden 
 

→ A 13-15 jaar:  
o Tuigen: Touw, Bal, Knotsen en Lint 
o Min. 1 AD is geen vereisten (conform FIG juniores) 

→ B 11-12 jaar: 3 of 4 oefeningen – ZT + 2 of 3 keuze (T/H/B/K) – ZT + 2 beste tellen 
→ I2 en C-niveau: AD volgens reële waarden (tabel 6) ipv tabel 7. Tabel 7 wordt dus niet meer 

gebruikt 
o I2 9 en C10: max. 2 AD 
o C11 -12: max. 3 AD 
o C 13-14-15: max. 4 AD 
o C16+: max. 5 AD 
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→ Risico’s: 
o A 10 jaar : max. 3 - A 11-15 jaar: max. 4 – A seniores: max. 5 
o B 10 jaar : max. 2 - B 11-12-13 jaar : max 3 – B14 jaar en ouder: max. 4 
o C 10 jaar: risico met 1 rotatie is toegestaan 
o geen wijziging in aantal risico’s in C-en I-niveau 

→ Normen I-niveau: 
o I2 8 jaar = 7.000 of meer (goud) – 6.500 tot 6.999 (zilver) – 6.499 of minder (brons) 
o I1 8 jaar en I2 9 jaar: 15.000 of meer (goud) – 12.500 tot 14.999 (zilver) – 12.499 of minder 

(brons) 
 
 

Groepsoefeningen 
 

→ Tuigen A 13-15 jaar: 5 hoepels of 5 linten 
→ Tuigen A seniores: 5 ballen en/of 3 hoepels en 2 paar knotsen 
→ Er dient een gelijke verdeling te zijn tussen moeilijkheden met tuigwissels en zonder tuigwissels. Als 

er een oneven aantal is mag één van beide domineren (max. 1 verschil). Vb: 5 moeilijkheden = 2 
met tuigwissels en 3 zonder of omgekeerd. 

 
 
 
 
 


