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Infodocument – 26/02/2019 
 

 
1. Contact EK 2019 
 
 1 contactadres: ropeskipping@gymfed.be 

 
 

2. Locatie 
 
 Graz, Oostenrijk 
 Mogelijkheid tussen 3* hostel en 4* hotel 

 
 

3. Sporthal 
 
 The Askö sports centra, Schloßstraße 20, 8020 Graz, Oostenrijk 
 Parketvloer  

 

 
 

  

EK 2019 
Rope skipping 

18-23/07/2019 Graz, Oostenrijk 

mailto:ropeskipping@gymfed.be
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4. Hotels 
 
 Er is keuze tussen 2 accommodatietypes verspreid over 2 tot 3 hotels (afhankelijk van het aantal 

deelnemers). 
 Alle hotels liggen op 5 minuten wandelafstand van elkaar. 
 Er wordt gevraagd om per club eenzelfde accommodatietype te kiezen. Echter zijn er geen garanties 

dat men vanuit de organisatie het verblijf kan bieden dan gevraagd wordt. Alles hangt af van het 
aantal deelnemers per land en het aantal gevraagde accommodatietypes. 

 Ontbijt is inbegrepen in het hotel. 
 Lunch en avondmaal zal aangeboden worden in “Rudolf’s Erlebnisbrauerei”, 150m van de sporthal. 

Er is keuze tussen buffet, inclusief saladbar als lunch en saladbar en soep als avondmaal. 
 Speciale aanvragen inzake voeding (vegetarisch, voedingsintoleranties, …) kunnen doorgegeven 

worden via het registratieformulier. 
 Er worden geen extra dranken voorzien in de sporthal, maar kraantjeswater is drinkbaar. 

Drinkbussen kunnen dus bijgevuld worden aan de kraan. 
 
 
 

1) A&O Hotel/Hostel Graz 
 Het grootste hotel dat het dichtste bij de sporthal gelegen is. 
 Het hotel beschikt vnl. over kamers van 4 tot 6 personen met eigen toilet en badkamer. 
 Daarnaast zijn er verschillende sociale ruimtes aanwezig zoals een dakterras met bar. 
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2) Austria Trend Hotel Europa en Hotel Daniel 

 Beiden zijn 4* hotels en liggen naast/recht tegenover het centraal station. 

 

  
Austria Trend Hotel Europa, Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz, Oostenrijk 
 

         
Hotel Daniel, Europapl. 1, 8020 Graz, Oostenrijk 
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5. Transport 

 
De club staat in voor eigen transport. 
Via https://www.skyscanner.net/ vind je beslist de goedkoopste vliegtuigtickets.  
 
Voor wie afreist met de wagen: 
Er zijn - parkeerplaatsen voorzien op straat, maar deze zijn betalend. 
 
De luchthaven Graz Thalerhof (GRZ) ligt op 10km van het centrum. 
 
Pakketnemers worden door de organisatie opgewacht aan de luchthaven en vervolgens begeleid tot aan 
het treinstation van de luchthaven (500m afstand van de luchthaven). Met de trein geraak je tot in het 
centrum van de stad. Eens gearriveerd aan het centraal station, zal je verwelkomd worden door de 
organisatie en vervolgens begeleid worden tot aan het hotel. 
 
 
Ter plaatse ontvangt elke pakketnemer tickets voor publiek transport (tram/bus). Deze tickets kunnen 
ook gebruikt worden om zich van en naar de luchthaven te begeven tussen 18u07 en 23u07. 
De sporthal is te bereiken te voet (1,7 tot 2,1km van de verschillende hotels) of per tram. 
 
Tram n°1: halte “Schloß Eggenberg” bevindt zich op 210m van de sporthal. 
Tram n°7: halte “Franz-Steiner-Gasse” bevindt zich op 750m van de sporthal 

 

   

https://www.skyscanner.net/
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6. Programma 
 

Dag Datum Competitie 

Dag 1 Do 18/7 

 Aankomst 
 Training in de sporthal 
 Muziek checken 
 Opening ceremony 
 ERSO AGM 

Dag 2 Vr 19/7 
 EYT teams (12-14j) 
 EOT teams (15+) 

Dag 3 Za 20/7  EC teams (15+) 

Dag 4 Zo 21/7 

 EYT individueel (12-14j) 
 EC individueel (15+) 
 Closing ceremony 
 Socializing @Rudolf’s 

Dag 5 Ma 22/7 

 Voorstelling IJRU reglementering 
 Kamp: jeugd en minder ervaren skippers 
 Kamp: hoog niveau 
 Vertek A4- en B4-pakketten 

Dag 6 Di 23/7  Vertrek A5- en B5-pakketten 

 
Wedstrijdschema: 

 Welke categorieën in de voor- en namiddag plaatsvinden, is nog niet gekend. 
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7. Pakketten 
 
Onderstaande pakketten zijn enkel van toepassing voor skippers en coaches. Supporters kunnen hier 
geen gebruik van maken. 
 
 
Aantal coaches:  
Min. 1 en max. 2 coaches/ club 
Vanaf de 11de deelnemende skipper: 3 coaches toegestaan 
 
1) Pakket 1 (A4): 18-22/07/2019 : 375 euro 

 
 Deelname Competitie 
 4 nachten in het A&O Hotel/Hostel 
 Alle maaltijden inbegrepen, inclusief avondmaal op do 18/7 t.e.m. het ontbijt op ma 22/7. 
 Vervoer vanuit de luchthaven naar het hotel 
 Welkomspakket 
 Gratis publiek transport in Graz tijdens verblijf 

 
 

2) Pakket 2 (B4): 18-22/07/2019 : 455 euro 
 

 Deelname Competitie 
 4 nachten in het Austria Trend Hotel Europa of Hotel Daniel 
 Alle maaltijden inbegrepen, inclusief avondmaal op do 18/7 t.e.m. het ontbijt op ma 22/7. 
 Vervoer vanuit de luchthaven naar het hotel 
 Welkomspakket 
 Gratis publiek transport in Graz tijdens verblijf 

 
 

3) Pakket 3 (A5): 18-23/07/2019 : 425 euro 
 

 Deelname Competitie 
 Deelname ERSO kamp 
 5 nachten in het het A&O Hotel/Hostel  
 Alle maaltijden inbegrepen, inclusief avondmaal op do 18/7 t.e.m. het ontbijt op di 23/7. 
 Vervoer vanuit de luchthaven naar het hotel 
 Welkomspakket 
 Gratis publiek transport in Graz tijdens verblijf 

 
 

4) Pakket 4 (B5): 18-23/07/2019 : 535 euro 
 

 Deelname Competitie 
 Deelname ERSO kamp 
 5 nachten in het Austria Trend Hotel Europa of Hotel Daniel 
 Alle maaltijden inbegrepen, inclusief avondmaal op do 18/7 t.e.m. het ontbijt op di 23/7. 
 Vervoer vanuit de luchthaven naar het hotel 
 Welkomspakket 
 Gratis publiek transport in Graz tijdens verblijf 
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Extra’s inbegrepen in pakketprijs: 
 
 Medische en sportieve begeleiding 
 Belgische team T-shirt 

 
 

Extra’s: 
 
 Toeslag single kamer (enkel mogelijk indien beschikbaar):  

o A4-pakket: 112 euro 
o B4-pakket: 148 euro 
o A5-pakket: 140 euro 
o B5-pakket: 185 euro 

 
 Extra nacht (17/7 of 23/7): 

o A&O Hotel/Hostel: 36 euro (of 69 euro voor een single kamer) 
o 4* hotels: 60 euro (of 100 euro voor een single kamer) 

 
 

8. Supporters 
 
 Tickets kunnen ter plaatse aan de ingang aangekocht worden of deze kunnen vooraf besteld worden 

via mail naar info@ersc2019.at. Bundel best alle tickets per club zodat slechts 1 e-mail per club naar 
de organisatie gestuurd te wordt. 

 De prijs per dag bedraagt 6 euro. Voor de 3 competitiedagen betaal je 15 euro. 
 

 
9. Deadlines 
 
 19/03: 1 contactmailadres voor het EK doorgeven per club 
 Na BK teams: beslissing tot deelname: 

o Bevestiging deelname tegen uiterlijk di 19/03 (23u59) 
o Bij niet deelname: 1ste reserve(team) bevestigen tegen uiterlijk do 21/03 (23u59) 
o Bij niet deelname: 2de reserve(team) bevestigen tegen uiterlijk za 23/03 (23u59) 

 Bestelling nationale kledij: vr 31/03.  
 Registratieformulier: 1/05 (1 per club) 
 Pasfoto’s: 1/05 (geen vakantiefoto’s) pakketnemers (skippers en coaches): 1 verzending per club via 

www.wetransfer.com naar ropeskipping@gymfed.be. De foto’s dienen als volgt benoemd te worden: 
BEL_Club_ Familienaam_Voornaam 

 Juryopgave: 1/05 (1 registratieformulier per club) 

 Articles of understanding: 01/07 (gelieve enkel het document te gebruiken waarbij de gegevens van 
de NC reeds ingevuld zijn onderaan): dit document zal per mail worden toegestuurd van zodra het 
voorhanden is. 

o Verplicht te bezorgen door alle pakketnemers (-18jarigen ook verklaring laten invullen door 
de ouders op de achterzijde) 

o De clubcoach houdt de originele documenten bij en neemt deze mee naar Oostenrijk!!! 
Deze dienen daar voorgelegd te worden. 

o Graag 1 mail per club met alle documenten samen (per www.wetransfer.com) 
o Elk document benoemen als volgt: BEL_Club_Naam_Voornaam 

 

 

mailto:info@ersc2019.at
http://www.wetransfer.com/
mailto:ropeskipping@gymfed.be
http://www.wetransfer.com/
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10. Verzekering 
 
 Coaches zijn gedurende het volledige verblijf in Oostenrijk verantwoordelijk voor eigen teams en 

skippers.  
 Voor buitenlandse wedstrijden ontvangt elke deelnemende club voor vertrek vanuit Gymfed in het 

kader van onze verzekering een document. Mocht er zich ter plaatse een sportongeval voordoen, kan 
bij mogelijke problemen of onduidelijkheden dit document worden voorgelegd. Dit omvat een 
verklaring dat de volledige delegatie lid is en verzekerd is via de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. 
Dit geldt enkel voor sportongevallen ter plaatse; en alle bijhorende kosten die daar gemaakt worden, 
zullen vergoed worden door onze verzekering. 

 Clubs die voor hun deelnemers ook de bijkomende verzekering (Polis Ethias Assistance Clubs 
buitenland) nemen (aan te raden), genieten van eventuele repatriëring, wat niet vervat zit in de 
basispolis. Ook als men in het buitenland ziek wordt, niet sport-gerelateerd, kan men van deze extra 
verzekering gebruik maken. 

 Alle verzekeringsinfo kunt u hier raadplegen.  
 Info of vragen? Leen Brusselmans, 09/243 12 03, leenbrusselmans@gymfed.be 

 

 
11. Kledij 
 
 Nationale outfit is verplicht voor alle deelnemers: 

o Training: broek, vest, gratis t-shirt 
o Springoutfit: short, topje/t-shirt 
o Coaches: coachespolo + training (broek + vest) 

 Wie nog geen outfit heeft, kan deze aankopen aan volgende prijzen (incl. bedrukking): 
o Topje meisjes: €29 -10% 
o Shortje meisjes: €22 -10% 
o T-shirt jongens: €15 -10% 
o Short jongens: €12 -10% 
o Training (vest €33 + broek €17): €50 -10% 
o Polo coaches (dames/heren): €25 -10% 

 Passen kan op het BK teams 16-17/3 of op het Gymfed secretariaat na afspraak. De nationale kledij is 
enkel voorbehouden voor skippers en coaches die ook effectief die functie bekleden op het komende 
EK: 

o Min. 1 en max. 2 coaches/ club 
o Vanaf de 11de deelnemende skipper: 3 coaches toegestaan 

 Van zodra de kledij kan afgehaald worden, krijgt de club een bericht. Graag krijgen we vooraf een 
seintje via ropeskipping@gymfed.be wanneer je deze komt ophalen in Gent. 

 
 

12. Muziek 
 
 De richtlijnen omtrent de muziek werden nog niet meegegeven. 

 
 

13. Communicatie ter plaatse 
 
Er zal een facebook-/whatsappgroep worden gemaakt om met de clubcoaches te communiceren. Meer info 
hierover volgt later. 
 

  

https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu
mailto:leenbrusselmans@gymfed.be
mailto:ropeskipping@gymfed.be
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14. Betaling 
 
 Voorschot 100 euro per persoon (eind maart 2019): Gymfed stuurt per club een factuur. 
 Betaling restbedrag (midden mei 2019). Gymfed stuurt per club een factuur. 

 

 
15. Annulatie policy 
 
 100% vóór 25/03 
 50% vóór 30/04 
 25% vóór 31/05 
 Geen terugbetaling na 31/05 

 
 

 


