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Wedstrijden 2022 – What’s new? 
 
Het nieuwe wedstrijdseizoen staat voor de deur en we duimen allemaal mee dat het dit jaar – na twee 
eerder onthoofde seizoenen - een volledig seizoen wordt, waar alle tumblers kunnen laten zien wat ze in 
hun mars hebben. De reglementen en programma’s zijn reeds sinds juli 2021 beschikbaar op 
www.gymfed.be, maar we zetten hierna kort op een rijtje wat er (de laatste twee seizoenen) veranderd 
is.  
Heb je nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk, aarzel niet om contact op te nemen: 09-243 12 15 
of elscoppieters@gymfed.be  
 

Algemeen 
 
Om voor elke tumbler een aanbod te creëren, aangepast aan zijn of haar noden en mogelijkheden, maar 
ook een uitdagend programma te hebben, en een gelijkmatige verdeling en doorstroom over categorieën 
en niveaus te garanderen en om de wedstrijden goed en vlot te laten verlopen, hebben we een aantal 
structurele aanpassingen gedaan 
 

→ Elke sporter springt 2 vrije reeksen, som van 2 reeksen is eindtotaal (A15-16 en A seniores op VK en 

BK ook finale van 2 reeksen, starten van 0) – per niveau en leeftijdscategorie zijn er wel specifieke 

vereisten. 

→ Totaalscore per reeks = 2 uitvoeringsscores (medianen) + moeilijkheid/bonus 

→ Selectienormen werden aangepast ifv berekening van de totaalscore van een reeks 

→ Herhalingsregels volgens FIG-code 2012-2024:  

o Elementen met eenzelfde aantal salto- en schroefrotatie, in dezelfde positie (en 

schroefrotatie in zelfde fase), zijn een herhaling, ook als ze vooraf gegaan worden door een 

ander deel 

o Rondat, flik, temp en enkelvoudige rugwaartse schroef, zijn nooit herhalingen 

o Herhalingen in de reeks en tussen de reeksen zijn niet toegestaan 

o Gymnasten A15-16 jaar en A seniores mogen, op VK en BK in de finale wel elementen 

herhalen van de voorrondes. 

Vb1: ( ^ ^ 2 ^2 ^ 2  → geen herhaling 

Vb2: ( f --/ ^ ^ ^ f --/  → herhaling 

Vb3: ( ^ 2-/ ^ ^ ^ f 2-/  → herhaling 

→ Gymnasten van 11 en 12 jaar kunnen (opnieuw) kiezen tussen A-, B- of C-niveau 

→ Er zijn voor 2022 geen aanpassingen aan de vereisten per categorie (tov 2021). Probeer een zo 

goed mogelijke keuze te maken van het wedstrijdniveau voor je gymnast. En hou hierbij rekening 

met alle factoren (vb: verminderde trainingscapaciteit ifv corona/quarantaines). Kan een gymnast 

de vereiste van de categorie/niveau nog niet op de eerste wedstrijd van het seizoen. Geen 

probleem, je kan ervoor kiezen om de vereiste niet te doen (bestraffing). Dat is nog altijd beter dan 

een gevaarlijke situatie te creëren. Veiligheid boven alles! 

http://www.gymfed.be/
mailto:elscoppieters@gymfed.be
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→ Een overzicht van de horizontale en verticale doorstroom tussen categorieën en niveaus: 

 A-niveau B-niveau C-niveau (vaste reeksen uit tabel) 

 # delen vereisten # delen vereisten # delen vereisten (tabel) 

11 jaar 8 delen 
Min. 1 salto per 
reeks  6 delen 

Max. 1 salto per reeks 
max. 0,6 per element 3 of 4 delen max. 1 salto per reeks 

12 jaar 8 delen 
Min. 2 salto's 
per reeks 6 delen 

Max. 2 salto's per reeks 
max. 0,7 per element 3 of 4 delen max. 1 salto per reeks 

13 jaar 8 delen 

Min. 3 salto's 
per reeks 

6 delen 
Max. 3 salto's per reeks 
max. 1,1 (1 keer) per element 

3, 4 of 5 
delen max. 1 salto per reeks 

14 jaar 8 delen 6 delen 
Max. 3 salto's per reeks 
max. 1,1 (1 keer) per element 

3, 4 of 5 
delen max. 1 salto per reeks 

15 jaar 8 delen 

Min. "2 
meervoudige 
salto's" of "1 
meervoudige en 
min. 720° 
schroef" (over 
twee reeksen) 

7 delen 
Min.2 - geen max. salto's per 
reeks - max. 1,9 per element 

3, 4 of 5 
delen max. 2 salto's per reeks 

16 jaar 8 delen 7 delen 
Min.2 - geen max. salto's per 
reeks - max. 1,9 per element 

3, 4 of 5 
delen max. 2 salto's per reeks 

17 jaar 8 delen 

min. 1 
meervoudige 
salto per reeks 

7 delen 
Min.2 - geen max. salto's per 
reeks - max. 1,9 per element 

3, 4 of 5 
delen max. 3 salto's per reeks 

18 jaar 8 delen 7 delen 
Min.2 - geen max. salto's per 
reeks - max. 1,9 per element 

3, 4 of 5 
delen max. 3 salto's per reeks 

… jaar 8 delen 7 delen 
Min.2 - geen max. salto's per 
reeks - max. 1,9 per element 

3, 4 of 5 
delen max. 3 salto's per reeks 

 

→ Meisjes mogen op wedstrijden een spannend turnshortje dragen boven hun turnpak (geen 

bestraffing kledij). Eventuele reclame en merknaam dient wel te voldoen aan de bepalingen in 

‘Algemene Richtlijnen: richtlijnen competitiekledij’ 

→ De jurymethodiek blijft ongewijzigd, enkel de bestraffing voor niet tijdig beëindigen van de 

schroefrotatie zit vervat in ‘openings- en landingsfase’ en is geen aparte aftrek. 
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Wedstrijdorganisaties 
 
Omwille van de Covid-19-pandemie, zijn er een aantal extra maatregelen: 

• Publiek 

o Er is geen publiek toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die 

nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum 2 meerderjarige 

personen (jammer genoeg dus geen minderjarige broertjes of zusjes). 

o Covid Safe Ticket is noodzakelijk, meer info over het gebruik vind je hier terug 

o Mondmaskerplicht 

o Vooraf dient een online toegangsticket aangekocht te worden (zie activiteitenpagina van de 

betreffende organisatie) 

• Deelnemers, juryleden, trainers en medewerkers 

o Mondmaskerplicht 

o Tijdens het sporten zelf hoef je als sporter geen mondmasker te dragen 

o Covid Safe Ticket wordt aangeraden maar is geen verplichting 

 

Opgelet: als onze overheid andere/nieuwe maatregelen neemt, kunnen bovenstaande zaken nog aangepast 

worden. 

 

Er worden per rotatie maximum 2 trainers (of 1 trainer indien 1 gymnast) per club toegelaten op de 

wedstrijdvloer. Trainers moeten vooraf registreren om toegang te krijgen. Deze registratie gebeurt via het 

ledenbeheer (~ juryopgave) en kan tot een week voor de wedstrijd. 

 

 
 
 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fcovid-safe-ticket-cst-als-toegangsvoorwaarde&data=04%7C01%7CElienvandeynse%40gymfed.be%7Ce36b93d8b53f489a59fb08d9c6da6df5%7Cef18dd53151142abbca66ba09ab6c485%7C0%7C0%7C637759463721146085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X4FNc1XXDjjRJO4zD%2FmSBPIg%2FiroQJKKpjLqsOFhGZc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gymfed.be%2Fcalendar&data=04%7C01%7CElienvandeynse%40gymfed.be%7Ce36b93d8b53f489a59fb08d9c6da6df5%7Cef18dd53151142abbca66ba09ab6c485%7C0%7C0%7C637759463721146085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N%2BzbBAU%2BBO5KDd86yyl59hXrcAd9NcHLB%2FK5jC32QLs%3D&reserved=0
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I-niveau 
 

→ Elke tumbler krijgt de keuze om per onderdeel te kiezen uit level 1, 2 of 3. Op die manier kunnen 

we een ruimere groep aanspreken en wordt het I-niveau zowel makkelijker gemaakt (grotere 

instroom) als moeilijker (betere doorstroom, meer uitdaging). Op basis van het level dat je kiest 

krijg je een bonus van 1, 2 of 3 punten. 

→ Er wordt een extra reeks gesprongen op de tumblingbaan. Elke gymnast spring een eerste reeks uit 

stand, de tweede reeks mag na een (korte) aanloop.  

→ De verschillen tussen de levels worden beperkt tot een aantal wijzigingen (vb: 2 element in lange 

mat oefening), zodat het zowel voor trainers als voor juryleden niet té ingewikkeld wordt.  

→ De bonus wordt éénmalig aan de totaalscore toegevoegd (door VJP) op voorwaarde dat er een 

‘tellende’ score is voor de fase(n)/element(en) die verschillend is ten opzichte van een ander level 

o Vb: Lange Mat 9 jaar: krachthandstand (level 2 – 1ste element) mislukt → 3 juryleden geven 

een nul-score → geen bonus 

o Vb: Lange Mat 10 jaar: Stut (level 3 – 2de element) wordt niet helemaal goed uitgevoerd. 2 

juryleden geven 0 of dit element, maar 1 jurylid een score van 0.5 → bonus kan gegeven 

worden 

→ Prijsuitreiking (Goud-zilver-brons) zal per dagdeel gebeuren op basis van de volgorde (eerste 1/3 

goud, tweede 1/3 zilver, derde 1/3 brons) en niet op basis van puntennorm. Detailpunten worden 

pas na het wedstrijdweekend aan de trainers bezorgd. Iedereen die zilver haalt krijgt 

rankingpunten om eventueel te selecteren voor een VK. Op het VK blijven we met een gewoon 

podium (1-2-3) werken. 

 

A-niveau 
→ 15+ jaar: geen salto- en schroefreeks, maar twee vrije reeksen. 
→ Bonus van 1 punt (voor een 2de, 3de,… element met een moeilijkheid van meer dan 2.0 in dezelfde 

reeks) voor alle gymnasten A-niveau, behalve seniores jongens. 
→ Aantal finalisten (VK en BK): 

o 5 of minder deelnemers: 3 finalisten 
o 6 tot en met 9 deelnemers: 5 finalisten 
o 10 of meer deelnemers: 8 finalisten 

 
B- niveau 
 

→ 11-14 jaar: 2 reeksen van 6 delen / 15+ jaar: 2 reeksen van 7 delen 
→ Iedereen 2 vrije reeksen, maar met specifieke vereisten/restricties: 

o B 11 jaar: max. 1 salto / max. 0.6 per element 
o B 12 jaar: max. 2 salto’s / max. 0.7 per element 
o B 13-14 jaar : max. 3 salto’s / max. 1.1 (slecht één keer) per element 
o B 15+ jaar: min. 2, geen max. salto’s / max. 1.9 per element 

 
→ Categorieën worden over 4 voorrondes verdeeld (elke categorie deelname aan maximum 3 

voorrondes). Check goed welke wedstrijd de gymnasten van een bepaalde categorie mogen 
turnen. 
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C- niveau 
 

→ 2 reeksen gekozen uit 2 verschillende groepen van onderstaande ‘reeksentabel’: 

o 11-12 jaar:   keuze van groep 1 tot en met 6 
o 13-14 jaar:   keuze van groep 1 tot en met 10 
o 15 jaar en ouder:  keuze van groep 1 tot en met 12 
o 17 jaar en ouder:  keuze van groep 1 tot en met 13 

 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 

Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus 

( f f 0.5 ( f –o 1.0 .- o ( f 1.0 ( f f f 1.5 .-o ( f f 2.5 ( f f –o 2.5 

    ( f -< 1.5 .-< ( f 1.5    .-< ( f f 3.0 ( f f -< 3.0 

    ( f -/ 1.5             ( f f -/ 3.0 

 

Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11 Groep 12 Groep 13 

Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus Reeks Bonus 

( f f f f 4.0 ( ^ f f f 6.0 .-o ( f f f 6.0 ( f f f –o 6.0 .-o ( f f –o 8.0 ( ^ f f –o 8.0 ( ^ ^ f -o 10.0 

    ( f ^ f f 6.0 .-< ( f f f 6.5 ( f f f -< 6.5 .-< ( f f –o 8.5 ( f ^ f –o 8.0 
    

    ( f f ^ f 6.0     ( f f f -/ 6.5 .-o ( f f -< 8.5 ( ^ f f -< 8.5     

      
 

       .-< ( f f -< 9.0 ( f ^ f -< 8.5     

      
 

       .-o ( f f -/ 8.5 ( ^ f f -/ 8.5     

                .-< ( f f -/ 9.0 ( f ^ f -/ 8.5     

 
→ Geen 2 reeksen uit zelfde groep 
→ Geen 2 reeksen met zelfde salto starten 

 

Team Cup 
 

→ Er bestaan 3 niveaus: Team Cup 1, Team Cup 2 en Team Cup 3 elk niveau wordt opgedeeld in een 
jongeren categorie tot 14 jaar (°2011-2008) en een open categorie (°2011-…). De oudste gymnast 
van het team bepaalt de categorie.  

o Team Cup 1: 8 elementen / moeilijkheidswaarden A-niveau 
o Team Cup 2: 7 elementen / moeilijkheidswaarden B-niveau 
o Team Cup 3: max. 5 elementen (volledige tabel C-niveau voor alle leeftijden) 

→ Men mag niet lager deelnemen in de teamcompetitie dan in de individuele competitie. Dus geen A-

gymnasten in Team Cup 2 of 3, geen B-gymnasten in Team Cup 3. 

→ Er is een verplichte juryopgave (cfr. I-niveau). Je kan dus enkel deelnemen als je ook een 
jurylid/juryleden opgeeft. Er zullen geen juryboetes worden aangerekend. Geen jurylid is geen 
deelname. 

 


