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Dit document is opgesteld voor wedstrijdsporters in de verschillende disciplines en omvat alle info 

betreffende deelname aan Gymfed-wedstrijden. Voor verdere info omtrent deelname aan de 

recreatoernooien en Gymtopia-happenings, verwijzen we graag naar de documenten ‘Algemeenheden 

recreatoernooien’ en ‘Algemeenheden Gymtopia-happenings. Algemene info over aansluiting en 

lidmaatschap is te vinden in het document ‘Algemene Richtlijnen’.  

 

1 INSCHRIJVINGEN VOOR EN DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN 

 
1.1 WEDSTRIJDLICENTIES 

→ Een wedstrijdlicentie is vereist voor alle sporters die deelnemen aan wedstrijden I-, A-, B- of C-
niveau in de disciplines Acro, Toestelturnen meisjes en jongens, Ritmiek, Rope Skipping, 
Trampoline (inclusief DMT en Trampoline synchroon) en Tumbling.  

→ Wedstrijdlicentiehouders kunnen niet deelnemen aan recreatoernooien (ongeacht de 
discipline). Ook niet indien hiervoor aangesloten bij een andere club. Enkel voor de combinatie 
Competitie Rope Skipping en Recrea in een andere gymnastiekdiscipline (niet Rope Skipping) 
wordt de uitzondering toegestaan.  

→ Een sporter dient slechts één wedstrijdlicentie te hebben (ook indien deelname in meerdere 
disciplines), tenzij hij of zij in verschillende disciplines voor verschillende clubs uitkomt. In dat 
geval heeft hij/zij in elke club een wedstrijdlicentie nodig.  

→ De kostprijs voor een wedstrijdlicentie bedraagt € 35 per sporter en per seizoen. In deze prijs 
zit eveneens het inschrijvingsgeld voor alle Gymfed-wedstrijden waaraan de sporter 
deelneemt en/of voor geselecteerd is. Uitgezonderd: 

o Discipline Dans en demo: groepen (geen licentie verplicht) betalen € 40 per wedstrijd 
→ Wedstrijdlicenties dienen aangevraagd te worden via het Ledenbeheer (ClubDESK) alvorens in 

te schrijven voor een wedstrijd en dit ten laatste op 15 november 2021. Voor wedstrijden die 
in oktober of november 2021 doorgaan, is de deadline 15 september 2021 (Rope Skipping) of 
4 weken voor de wedstrijd (Gymnastiek). De kostprijs voor een laattijdig aangevraagde licentie 
bedraagt € 50.  

 

1.2 EXTRA VEREISTEN VOOR INSCHRIJVING 

→ Een medisch geschiktheidsattest, ondertekend door een erkende arts (= zie laatste pagina van 
het medisch protocol), is vereist voor alle wedstrijdlicentiehouders die deelnemen aan 
wedstrijden in het A-niveau.  
Volgende opties zijn mogelijk: 

o Bij voorkeur via de link: https://www.sportkeuring.be kan het online platform door 
elke sportarts, keuringsarts en huisarts (let op: enkel indien zij een specifieke opleiding 
hiervoor gevolgd hebben) ingevuld worden.  

o Indien de medische goedkeuring volgens voorgaand punt niet kan vervuld worden, 
dient het medisch protocol gebruikt te worden. Een blanco exemplaar is te 
downloaden op www.gymfed.be/over-gymfed/medisch en dient ingevuld te worden 
door een (sport)arts. De lijst van de erkende sportartsen kan je vinden op 
www.sportartsen.be.  

https://www.sportkeuring.be/
http://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
http://www.sportartsen.be/
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o Clubs met sporters die aantreden in andere niveaus (I-, B- en C-niveau) raden we aan 
om eveneens die sporters een medisch protocol te laten invullen OF om door de 
ouders een verklaring te laten ondertekenen dat hun kind een medisch 
geschiktheidsonderzoek heeft ondergaan (te downloaden op www.gymfed.be/over-
gymfed/medisch). Beide zaken zijn echter geen verplichting en dienen niet aan de 
Gymnastiekfederatie bezorgd te worden. 

→ Het medisch geschiktheidsattest is in principe 2 jaar geldig. Wie dit voor het seizoen 2020-
2021 indiende, is dus niet verplicht om dit voor het seizoen 2021-2022 te vernieuwen. Maar 
we raden sporters die heel wat trainingsuren per week doen en/of een discipline beoefenen 
met een grote impact op de gewrichten aan om dit wel jaarlijks te doen.  

→ Het medisch geschiktheidsattest kan je uploaden op het profiel (van de sporter) op de website 
onder de rubriek ‘Mijn medisch geschiktheidsattest’ en dat ten laatste tegen 15 november 
2021 (voor skippers die in 2021 deelnemen aan wedstrijden A-niveau, is dit 15 september 
2021).  

→ Bij kwetsuur dient een attest gestuurd te worden naar het secretariaat van de Medische 
Commissie (info@gymfed.be), het protocol dient dan ten laatste 14 dagen voor deelname aan 
de eerste competitie geüpload te worden. Indien geen protocol of attest is bezorgd, kan er 
niet deelgenomen worden aan de competities.  

→ Clubs met sporters die aantreden in het I-, A-, B- en/of C-niveau (uitgezonderd Dans en/of 

Demo), zijn verplicht een audit aan te vragen en/of deze te laten doorgaan voordat hun 

Q4Gym-label komt te vervallen. De clubs moeten een score “competitie” van ≥60% behalen 

om te kunnen blijven deelnemen aan wedstrijden op A- en op B-niveau. 

 

1.3 KEUZE CLUB, NIVEAU EN CATEGORIE 

→ Een sporter kan lid zijn van meerdere clubs. Tijdens één seizoen kan een sporter slechts voor 
één club in competitie komen (per discipline). Wanneer een formatie (acro of trampoline 
synchroon) bestaat uit sporters van verschillende clubs, dan zullen de verschillende clubs 
telkens vermeld worden. Samengestelde teams dienen, in geval van provinciale ranking, te 
kiezen voor welke provincie (slechts 1 keuze mogelijk) ze in competitie komen. 

→ Een sporter kiest bij het begin van het seizoen het niveau waarin hij/zij wenst aan te treden 
voor het volledige seizoen. Wisselen van niveau is niet mogelijk tijdens het seizoen (wijziging 
vóór eerste wedstrijddeelname is wel mogelijk, mits het respecteren van de deadline voor 
wijzigingen). Ook kan een sporter binnen dezelfde discipline slechts aantreden in één en 
dezelfde groep/formatie/ploeg, ongeacht een eventueel extra lidmaatschap bij een tweede 
club. Indien door bijvoorbeeld een blessure een formatie stopt te bestaan, dan kan er een 
nieuwe formatie samengesteld worden en is de keuze van het niveau vrij bij inschrijving van 
deze nieuwe formatie. Wanneer een sporter echter in meer dan één discipline in competitie 
komt, kan het niveau in de verschillende disciplines verschillend zijn.  

→ Een sporter treedt enkel aan in de categorie overeenkomstig met zijn of haar geboortejaar. 
Beperkte uitzonderingen zijn mogelijk en staan omschreven in het Technisch Reglement van 
de discipline.  

→ Aantreden in een verkeerde categorie of verkeerd doorgeven van persoonsgegevens 
(geboortedatum, nationaliteit), kan leiden tot diskwalificatie sporter/team en een boete van € 
500 voor de club. Bij herhaaldelijke overtreding wordt dossier overgemaakt aan het 
Bestuursorgaan. 

http://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
http://www.gymfed.be/over-gymfed/medisch
mailto:info@gymfed.be
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→ Wanneer een discipline toelaat om in verschillende wedstrijdtypes deel te nemen, dan kan per 
wedstrijdtype in een discipline de club, het niveau en/of de categorie verschillen (vb: 
trampoline individueel B-niveau en trampoline synchroon A-niveau, rope skipping individueel 
B-niveau en rope skipping teams A-niveau,…). Dit staat dan vermeld in het Technisch 
Reglement van de discipline.  
 

1.4 WEDSTRIJDDEELNAME 

GYMNASTIEKWEDTRIJDEN 

→ Gymnasten kunnen tot en met 15 november 2021 ingeschreven worden voor één of meerdere 
wedstrijden. Voor wedstrijden die eerder doorgaan, ligt de deadline 4 weken voor de wedstrijd 

→ Alle inschrijvingen gebeuren enkel via het Ledenbeheer (ClubDESK). Indien jullie club een 
samengesteld clubteam heeft (Acro, Trampoline synchroon), gelieve tegen 5 november 2021 
onderstaande info te bezorgen aan wedstrijden@gymfed.be: 

o Namen samenwerkende clubs 
o Voor elke club een contactpersoon: naam, e-mail en geboortedatum 
o Acro: Provincie waarvoor ze uitkomen (slechts 1 keuze mogelijk!) 

→ Wijzigingen en schrappingen kunnen tot 4 weken voor de wedstrijd door de club zelf 
uitgevoerd worden in het Ledenbeheer (ClubDESK). Voor wedstrijden die vóór 15 december 
2021 doorgaan, betekent dit dus dat de inschrijvingsdeadline meteen ook de deadline voor 
wijziging en schrappingen is. 

→ Gymnasten kunnen deelnemen aan meerdere wedstrijden/voorrondes, deelname aan de 
‘eigen’ voorronde is geen vereiste. Het aanbod per discipline, niveau en categorie is terug te 
vinden in de Technische Reglementen per discipline. 

→ Deelname aan wedstrijden is GRATIS voor wedstrijdlicentiehouders. 
→ Deelname aan Vlaamse en/of Belgische kampioenschappen is enkel mogelijk na selectie: 

o De selectieprocedures (maximale aantallen, minimumnormen,…) zijn terug te vinden 
in de Technische Reglementen per discipline. 

o Na de provinciale voorrondes (voor deelname VK) of na het Vlaams Kampioenschap 
(voor deelname BK) worden de geselecteerde gymnasten gepubliceerd op 
www.gymfed.be. We vragen om eventuele schrappingen zo snel mogelijk per mail te 
melden aan de coördinator van de discipline zodat de vrijgekomen plaatsen door 
andere gymnasten kunnen ingevuld worden. Er zullen max. 2 reservegymnasten (BK 
TTm, TTj en Ritmiek: max. 1 per vleugel) aangeduid worden – zij moeten voldoen aan 
de selectieprocedure – die in geval van schrapping kunnen opgeroepen worden. 

o Gymnasten met een topsportstatuut uitgereikt door Sport Vlaanderen - of gymnasten 
die in 2020-2021 een topsport beloftentstatuut hadden, uitstroomden uit 
basisschoolclub/regioclub én aantreden in het A-niveau - kunnen rechtstreeks 
deelnemen aan het VK en/of BK. Zij dienen zich daarvoor ten laatste 4 weken voor de 
wedstrijd in te schrijven bij de coördinator van de discipline. Het deelnemen aan 
provinciale voorrondes behoort tot de mogelijkheden, maar een selectie via deze weg 
voor het VK en/of het BK is geen vereiste. 

→ In elke discipline zijn er een beperkt aantal wild cards voorzien voor deelname aan Vlaams 
en/of Belgisch Kampioenschap. Deze wild cards zijn voor gymnasten die niet aan het minimum 
aantal wedstrijden voor selectie hebben deelgenomen (onvolledige wedstrijden worden niet 
in rekening gebracht), maar blijk geven van een hoog niveau in hun categorie. De sportieve 
prestatie en de meerwaarde voor de competitie dienen hierbij de belangrijke factor te zijn. 

mailto:wedstrijden@gymfed.be
http://www.gymfed.be/
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Indien iemand hiervoor in aanmerking wil komen, dient het online aanvraagformulier volledig 
ingevuld te worden door de trainer of clubverantwoordelijke via 
www.gymfed.be/aanvraagwildcard en dat ten laatste tegen de maandag (tenzij anders 
vermeld) na de laatste selectieve wedstrijd. Alle aanvragen zullen door het Overlegplatform 
van de discipline behandeld worden. De beslissing hierover zal aan de aanvrager meegedeeld 
worden, hier is geen beroepsprocedure mogelijk. 

→ Deelname buiten competitie kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden en enkel op vraag 
van de Gymnastiekfederatie of de Koninklijke Belgische Turnbond. 

→ Indien een gymnast op de deelnemerslijst staat (na controledatum), maar niet effectief 
deelnam, wordt de gymnast als afwezig beschouwd. Aan de club zal voor deze afwezigheid 
een forfait (€ 20) gefactureerd worden. Indien er voor deze gymnast, ten laatste 14 dagen na 
de wedstrijd, een geldig attest wordt opgeladen zal het forfait niet gefactureerd worden. 
Afwezigheidsattesten voor gymnasten dienen opgeladen te worden via de Gymfed-website: 

o Voor en tijdens het wedstrijdweekend: via de activiteitenpagina van de 
desbetreffende wedstrijd 

o Na het wedstrijdweekend: via de resultatenpagina van de betreffende wedstrijd 
--> zie downloadknop 'Afwezigheidsattesten opladen' links op de pagina 

o Na het opladen van het attest ontvangen zowel de club als de persoon die het attest 
opgeladen heeft een bevestigingsmail. 

Indien een formatie/ploeg/groep niet kan deelnemen door het forfait van één gymnast, 
dienen de andere gymnasten van de formatie/ploeg/groep geen attest te voorzien en zal voor 
hen ook geen forfait gefactureerd worden. 

→ Afhankelijk van de discipline dienen wedstrijdenbladen en/of muziekbestanden online 
geüpload te worden tegen zondagavond 23.59 uur voor de desbetreffende wedstrijd. De 
bestraffing voor laattijdig of niet uploaden van de noodzakelijke bestanden wordt aangegeven 
in het Technisch Reglement van de betreffende discipline. 

 

ROPE SKIPPING WEDSTRIJDEN  

→ Skippers kunnen tot en met 15 november 2021 ingeschreven worden voor één of meerdere 
wedstrijden. Voor de provinciale wedstrijden die doorgaan in oktober en november 2021, ligt 
de enige en definitieve deadline op 15 september 2021. Voor de selectiewedstrijd European 
Showcontest A-niveau in oktober ligt de enige en definitieve deadline op 5 september 2021. 

→ Individuele wedstrijden:  
Voor de wedstrijden die doorgaan in 2022 wordt de deadline van 15 november 2021 nadien 
gewijzigd in de 2de en definitieve deadline (nl. 2 januari 2022). Indien een club tussen 15 
november 2021 en de definitieve deadline nog extra inschrijvingen (veranderen van stroom is 
niet toegestaan) wenst door te geven, gaat dit om een laattijdige aanvraag van 
wedstrijdlicentie, wat neerkomt op een meerkost van € 15 per skipper. Na de definitieve 
inschrijvingsdeadline komen de deelnemerslijsten en wedstrijdschema’s online en worden 
geen wijzigingen meer toegestaan. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gymfed.be/aanvraagwildcard
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→ Team- en demowedstrijden:  
Voor alle team- en demowedstrijden (uitgezonderd de selectiewedstrijd ERSO Showcontest A-
niv) is de inschrijvingsdeadline 15 november 2021. Nadien wordt de deadline gewijzigd naar 
de 2de en definitieve deadline: 

Wedstrijd Inschrijvingsdeadline 2de deadline: 

Selectiewedstrijd ERSO Showcontest 

A-B-C-niveau teams 

I-niveau teams 

Demowedstrijden 

5 september 2021 

15 november 2021 

15 november 2021 

15 november 2021 

/ 

2 januari 2022 

6 maart 2022 

6 maart 2022 

 
Indien een club tussen 15 november 2021 en de definitieve deadline nog extra teams inschrijft 
of verandert van stroom, komt dit neer op een meerkost van € 15 per team. Na de definitieve 
inschrijvingsdeadline komen de deelnemerslijsten en wedstrijdschema’s online en worden 
geen veranderingen meer toegestaan. Meer details en de definitie van een teamverandering 
zijn te vinden in de technische reglementen. 

→ Alle inschrijvingen gebeuren enkel via het Ledenbeheer (ClubDESK). 
→ Deelname aan wedstrijden is GRATIS voor wedstrijdlicentiehouders. 
→ Deelname aan Belgische kampioenschappen is enkel mogelijk na selectie: 

o De selectieprocedures (maximale aantallen, minimumnormen,…) zijn terug te vinden 
in het Technisch Reglement. 

→ Indien een skipper op de deelnemerslijst staat (na controledatum), maar niet effectief 
deelnam, wordt de skipper als afwezig beschouwd. Aan de club zal voor deze afwezigheid een 
forfait (€ 20) gefactureerd worden. Indien er voor deze skipper, ten laatste 14 dagen na de 
wedstrijd, een geldig attest wordt opgeladen zal het forfait niet gefactureerd worden. 
Afwezigheidsattesten voor skippers dienen opgeladen te worden via de Gymfed-website: 

o Voor en tijdens het wedstrijdweekend: via de activiteitenpagina van de 
desbetreffende wedstrijd 

o Na het wedstrijdweekend: via de resultatenpagina van de betreffende wedstrijd 
--> zie downloadknop 'Afwezigheidsattesten opladen' links op de pagina 

o Na het opladen van het attest ontvangen zowel de club als de persoon die het attest 
opgeladen heeft een bevestigingsmail. 

Indien een team niet kan deelnemen door het forfait van één skipper, dienen de andere 
skippers van het team geen attest te voorzien en zal voor hen ook geen forfait gefactureerd 
worden. 

→ Muziekbestanden dienen online geüpload te worden tegen zondagavond 23.59 uur voor de 
desbetreffende wedstrijd. De bestraffing voor laattijdig of niet uploaden van de noodzakelijke 
bestanden wordt aangegeven in het Technisch Reglement van de betreffende discipline. 

→ De melding van een verandering of schrapping gebeurt steeds per e-mail naar de 
disciplinecoördinator. 
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1.5 INSCHRIJVINGSPROCEDURE VIA LEDENBEHEER (CLUBDESK) 

→ Om sporters in te schrijven voor wedstrijden dient de volgende procedure gevolgd te worden:  

1. Surf naar www.leden.gymfed.be en log in 
Opgelet! Om te kunnen inschrijven, heb je de gebruikersrol ‘wedstrijdbeheer’ nodig.  
Neem hiervoor contact op met de clubverantwoordelijke voor het Ledenbeheer 

2. Klik op het icoontje van de discipline waarbinnen je aan een wedstrijd wil deelnemen.  

3. Klik op de knop 'Inschrijving', deze staat boven de overzichtslijst van alle wedstrijden.  

4. Kies het wedstrijdtype en de categorie waar je een sporter wenst in te schrijven.  

5. Kies de sporter die je wenst in te schrijven. Klik hiervoor op het vergrootglas en duid de 
gewenste sporter aan. 

6. Opgelet: indien je een ploeg/groep wenst in te schrijven:  
o klik op de blauwe tekst 'Nieuwe groep aanmaken?’ GEEN BESTAANDE 

PLOEG/GROEPSNAAM gebruiken en daar leden verwijderen of toevoegen! 
o geef deze groep een naam en klik op 'Groep aanmaken’  
o voeg nu de gewenste leden toe aan deze groep  

7. Vink de vakjes aan voor de wedstrijden waaraan de sporter/ploeg wenst deel te nemen.   

8. Klik op de blauwe knop ‘Opslaan’. Een blauw pop-upvenster verschijnt met de melding 
‘Inschrijving/aanpassing was succesvol!’ 

9. Herhaal stap 4 tot en met 8 om een volgende sporter(s) in te schrijven. 

10. Controleer je inschrijvingen! Klik hiervoor bovenaan op de blauwe knop ‘Wedstrijd’. Klik 
vervolgens boven de lijst met wedstrijden, op de blauwe knop ‘Lijst clubinschrijvingen’. 
Een PDF met een overzicht van alle wedstrijdinschrijvingen wordt gegenereerd. Controleer 
de inschrijvingen, aanpassingen kunnen nog steeds doorgevoerd worden tot en met 4 
weken voor de desbetreffende wedstrijd. 

11. Sporters uitschrijven gebeurt op dezelfde manier als de inschrijving. Vink de wedstrijd uit 
in plaats van aan om een sporter uit te schrijven. 

 

 
1.6 OPGAVE JURYLEDEN 

→ Bij deelname van één of meerdere sporters (inclusief eventueel club overschrijdende 
teams/formaties) aan een wedstrijd dient de club een jurylid te voorzien. Een wedstrijd wordt 
beschouwd als de periode tussen de (algemene) opwarming en de prijsuitreiking. 
Ter verduidelijking voor samengestelde teams: Iedere club geeft zelf de nodige juryleden op in 

het ledenbeheer, dit overeenkomstig met het aantal sporters dat deelneemt voor jouw club in 

het samengestelde team. De juryopgave voor de samengestelde club dient dus niet te gebeuren 

in het ledenbeheer bij deze samengestelde club, maar bij iedere club apart. 

 

 

 

 

http://www.leden.gymfed.be/
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Discipline Aantal juryleden per wedstrijd (sessie) 

Acro 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Dans & Demo 1 (Dans: verplichte juryopgave) 

Ritmiek 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Rope Skipping 1 tot 5 (zie technisch reglement) 

Toestelturnen jongens 1 

Toestelturnen meisjes 1 (*) 

Trampoline (en DMT) 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Tumbling 

A-, B- en C-niveau: 1 

I-niveau: 1 (vanaf 5 gymnasten tweede jurylid) 

Team Cup en I-niveau: verplichte opgave 

(*) wedstrijden op verschillende sets worden als verschillende wedstrijden beschouwd. Als een 
club dus op beide sets gymnasten heeft in één wedstrijd, dient voor elke set een jurylid 
voorzien te worden.  

→ Juryleden kunnen enkel opgegeven worden via het Ledenbeheer (ClubDESK) en dit ten laatste 
tot 3 weken voor de wedstrijd (= controledatum) – tenzij anders vermeld in het ledenbeheer 
ifv de wedstrijdorganisatie. Indien nadien de sporter/groep/formatie niet deelneemt, blijft de 
juryopgave gelden en kan het jurylid ook opgeroepen worden. Juryleden die opgesteld zijn in 
het panel dienen dus te jureren, ongeacht eventuele schrappingen van deelnemers binnen de 
club. 

→ Indien de club voldoet aan het aantal op te geven juryleden voor een wedstrijd, maar er zijn 

nog extra juryleden die zich wensen op te geven om te voldoen aan het aantal verplichte 

juryopgaves, dan kan dit door het betreffende jurylid op te geven en de optie ‘Extra 

juryopgave’ aan te vinken. Deze juryleden zullen enkel bij tekorten opgesteld worden, maar 

dienen dus ook beschikbaar te zijn. Als je niet aanwezig kan zijn, mag je deze optie niet 

aanvinken.  

→ Clubs die geen of onvoldoende juryleden opgeven, zullen een juryvergoeding dienen te 
betalen, die € 50 per ontbrekend jurylid bedraagt (Demo RS: € 100). Uitzondering: Tumbling I-
niveau, Team Cup Tumbling en Danswedstrijden: indien geen of onvoldoende juryleden 
opgegeven worden, kunnen de sporters van die club niet deelnemen aan de betreffende 
wedstrijd. 

→ Indien je voor een wedstrijd(sessie) waaraan je sporters deelnemen geen of onvoldoende 
juryleden kan opgeven, maar deze juryleden wel ter beschikking kan stellen op een andere 
wedstrijd(sessie) tijdens hetzelfde weekend (binnen dezelfde discipline), wordt er geen 
juryvergoeding aangerekend. Deze regel is voor rope skipping enkel van toepassing op A-
niveau wedstrijden. 

→ Nieuw aangesloten clubs of clubs die nieuw zijn in een discipline kunnen het eerste jaar (in de 
discipline) vrijgesteld worden van juryopgaves. Als ze van deze maatregel gebruik wensen te 
maken, dienen ze hiervoor een aanvraag te doen (mail naar wedstrijden@gymfed.be). De 
vrijstelling geldt enkel na officiële goedkeuring van de aanvraag. 

→ Voor meer informatie over het jureren, verwijzen we naar het Juryreglement. 
→ Indien een jurylid in het panel opgenomen is, maar niet aanwezig is voor de betreffende sessie, 

wordt het jurylid als afwezig beschouwd. Aan de club zal voor deze afwezigheid een forfait (€ 

100 per sessie) gefactureerd worden. Indien er voor dit jurylid, ten laatste 14 dagen na de 

mailto:wedstrijden@gymfed.be
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wedstrijd, een geldig attest wordt doorgemaild naar de betrokken Coördinator Organisaties, 

zal het forfait niet gefactureerd worden. Uitzondering voor rope skipping: Indien een 

jurylid/hoofdjurylid afzegt en niet kan vervangen worden door een gelijkwaardig jurylid van 

eenzelfde of een andere club - nadat een eerste versie van het juryschema online werd 

geplaatst - wordt een jurybijdrage van € 100 aangerekend voor die wedstrijd.  

 

 
Stroomdiagram juryopgave gymnastiek 

 

 

1.7 KLEDIJ  

→ Op provinciale voorrondes, Vlaams en Belgische kampioenschappen treden sporters en 

trainers aan in club- of federatiekledij. Nationale kledij (selectie EAGC, WAGC, EK/WK/…) is 

niet toegestaan. 

→ De prijsuitreiking is in clubtrainingspak. 

→ Toegelaten wedstrijdkledij worden omschreven in het Technisch Reglement en/of FIG-code 

van de betrokken discipline. 

→ Voor specificaties rond publiciteit en sponsoring verwijzen we naar ‘Algemene Richtlijnen’. 

 

1.8 NATIONALITEIT 

→ Sporters aangesloten bij de Gymnastiekfederatie kunnen, ongeacht de nationaliteit die ze 
bezitten, provinciaal en/of Vlaams Kampioen worden. Dit zowel in individuele wedstrijden als 
in ploegenwedstrijden. 

→ Op het Belgische Kampioenschap A- en B-niveau dienen de sporters de Belgische nationaliteit 
te hebben om in de ranking te worden opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de club 
om de correcte nationaliteit door te geven (via ledenprogramma). Ter controle kan de 
identiteitskaart opgevraagd worden op de wedstrijddag. Sporters die de Belgische nationaliteit 
niet bezitten, kunnen zich selecteren voor het Belgisch Kampioenschap, maar hun resultaten 
zullen apart vermeld worden in een open klassement (geen mogelijkheid op Belgische titel). 
Als er een sporter met niet-Belgische nationaliteit in de top 3 van het open klassement staat, 
zullen er aparte medailles worden uitgereikt voor dit open klassement. 
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→ Een sporter die niet de Belgische nationaliteit heeft, kan geselecteerd worden voor deelname 
aan BK (en bijhorende finales indien van toepassing), indien hij/zij aan de specifieke 
voorwaarden (zie technisch reglement discipline) voldoet volgens het open klassement, maar 
kan geen plaats innemen van een sporter met de Belgische nationaliteit. In dat geval, kan een 
extra deelnemer (Belg) worden toegevoegd aan de deelnemerslijst voor BK (en eventueel 
finale). 

→ Het verkeerd doorgeven van persoonsgegevens (nationaliteit), kan leiden tot diskwalificatie 
sporter/team en boete € 500 voor de club. Bij herhaaldelijke overtreding wordt dossier 
overgemaakt aan het Bestuursorgaan. 

 
1.9 SAMENSTELLING OEFENINGEN 

→ Indien er geen volledig opgelegd programma is uitgewerkt voor een bepaalde categorie en/of 
niveau, mogen de oefeningen zelf samengesteld worden volgens de vereisten zoals 
aangegeven in het Technisch Reglement van de discipline. 

→ Indien (delen van) oefeningen of muziek van andere sporters zouden gekopieerd worden, 
verwachten we dat hierbij toestemming gevraagd wordt aan de ‘eigenaar/maker’. Dit getuigt 
van fairplay en respect voor de creativiteit en het werk van trainers, sporters, choreografen,… 

 

 
2 COMMUNICATIE 

 

De onderstaande tabel geeft de richtlijnen weer die gehanteerd worden op vlak van communicatie: 
 

Periode Wat? Wie? 

15 november 2021 

Deadline inschrijvingen wedstrijden via Clubdesk 

(15 september voor provinciale wedstrijden Rope 

Skipping die doorgaan in oktober en november 2021,  

5 september voor de selectiewedstrijd ERSO 

Showcontest in oktober 2021) 

Club 

Begin december 2021 

o Publicatie voorlopige dagindelingen op de 

activiteitenpagina’s van de betreffende 

wedstrijden (op www.gymfed.be) 

o Infomail naar alle ingeschreven clubs en 

deelnemers 

Gymfed 

4 weken voor de wedstrijd 

(gymnastiek) of zie punt 1.4 

Deadline schrappingen en wijzigingen sporters (nvt 

voor RS) 
Club 

 

 

 

 

 

http://www.gymfed.be/
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Periode Wat? Wie? 

3 weken voor de wedstrijd 

o Dagindeling en werkvolgorde worden gepubliceerd op 
de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

o Infomail naar deelnemende clubs en deelnemers 
Gymfed 

3 weken voor de wedstrijd Deadline opgave juryleden Club 

2 weken voor de wedstrijd 
Juryleden ontvangen mail met praktische info en laatste 

richtlijnen 
Gymfed 

Onmiddellijk na de 

wedstrijd 

De wedstrijdresultaten zijn online te raadplegen via de 

Gymfed-app en de resultatenpagina’s op de Gymfed-site 
Gymfed 

Eerste werkdag na de 

wedstrijd 

De resultaten zijn beschikbaar (in printklare versie) op de 

activiteitenpagina van de wedstrijd 
Gymfed 

 

 

3 KLACHTEN 

Op elke wedstrijd is een document beschikbaar bij de wedstrijdleider (aangeduid door de 

Gymnastiekfederatie) waarop onregelmatigheden of problemen op de wedstrijd dienen vermeld te 

worden en dat op de dag van de wedstrijd zelf. 

 

Klachten tegen scores of resultaten: 

→ Er kan enkel een klacht ingediend worden tegen D-score/Moeilijkheidsscore (gymnastiek) of 
Speed/Double unders/opgelegde oefening (Rope Skipping) van eigen 
sporter/formatie/groep/ploeg. Deze scores zullen onmiddellijk na de oefening getoond 
worden. Indien de trainer hierin een fout vaststelt, neemt hij zo snel mogelijk contact op met 
de wedstrijdleider/juryverantwoordelijke (ten laatste vóór de prijsuitreiking, voor rope 
skipping is dit ten laatste één uur na de bekendmaking van deze resultaten aan de coaches) 
om deze fout te melden. De wedstrijdleider/juryverantwoordelijke zal dit met de betrokken 
juryleden bekijken. Klachten die na de prijsuitreiking worden ingediend, worden niet meer in 
overweging genomen. 

→ Klachten tegen alle andere scores zijn niet mogelijk. Uitleg hierover kan wel gevraagd worden 
aan de juryverantwoordelijke. 

→ Videobeelden als stavingsmateriaal zijn enkel geldig indien het over de officiële 
wedstrijdcamera (indien aanwezig) gaat. De wedstrijdleiding/juryverantwoordelijke zal 
beslissen of die gebruikt worden.  

 

Foutieve scores of resultaten door ‘ingavefouten’ (objectief vast te stellen), zullen steeds rechtgezet 

worden. Opgemerkte fouten hierover worden tijdens de wedstrijd aan de wedstrijdleiding gemeld of 

na de wedstrijd aan de coördinator van de betreffende discipline. De sporters behouden hun 

oorspronkelijke medaille. De correcte medailles zullen nadien aan de sporters bezorgd worden. De 

correcte resultaten zullen op de website verschijnen. Alle betrokken partijen zullen hiervan op de 

hoogte gebracht worden. 
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4 ONVERANTWOORDE OF GEVAARLIJKE (TURN)PRAKTIJKEN 

Als iemand (turn)praktijken vaststelt die de sporter en/of zijn omgeving in gevaar brengen (vb: sporten 

met kwetsuur of onvoldoende beheersen van elementen,…), dan heeft eenieder de plicht om dit te 

melden aan de wedstrijdleiding. 

1. De wedstrijdleiding zal, samen met een andere neutrale expert (juryverantwoordelijke, 

medisch opgeleid persoon, voorzitter jurypanel,…) die situatie inschatten 

2. In geval van onverantwoorde of gevaarlijke (turn)praktijken zal de trainer gevraagd worden 

om de sporter deze elementen/oefeningen niet langer te laten uitvoeren.  

3. Voor eventuele sancties verwijzen we naar het tuchtreglement. 

 

 

5 PRIJSUITREIKING 

5.1 ALGEMEEN 

→ Tijdens de prijsuitreiking treden de sporters van het ‘gesloten’ klassement aan voor de 
prijsuitreiking. Indien de organisatie het toelaat, kan dit uitgebreid worden. 

→ De sporters treden tijdens de prijsuitreiking aan in club- of federatietraining (geen nationale 
outfit). Gemengde teams dragen elk hun eigen clubtraining. 

→ Sporters of formaties die geen volledige wedstrijd hebben afgewerkt, kunnen niet op het 
podium komen (uitgezonderd wedstrijden waar podiumplaatsen bestaan per onderdeel). Hun 
resultaten worden wel opgenomen in het klassement. 

→ Sporters of formaties mogen de wedstrijd niet verlaten voor het einde van de competitie en 
dienen deel te nemen aan de prijsuitreiking. Indien hiervan wordt afgeweken, zonder toelating 
van de wedstrijdleiding, kan het dossier doorverwezen worden naar het Bestuursorgaan. Bij 
Provinciale voorrondes mogen sporters of formaties die niet in het gesloten klassement 
voorkomen (andere provincies) de wedstrijd wel verlaten na hun oefening(en). 

→ Resultaten kunnen tijdens de wedstrijd geconsulteerd worden via de Gymfed-app, de 
resultatenpagina op www.gymfed.be, de scoreprojectie of worden uitgehangen op een goed 
zichtbare plaats. De printversie van de resultaten wordt op de eerste werkdag na de wedstrijd 
gepubliceerd op de activiteitenpagina op www.gymfed.be.  

 

 

5.2 SOORT PRIJSUITREIKING 

→ Er zijn twee soorten prijsuitreiking: 
1. Alle sporters/groepen krijgen een gouden, zilver of bronzen medaille op basis van hun 

behaalde totaalscore of ranking. De totaalscores of de volledige ranking worden niet 
afgeroepen tijdens de prijsuitreiking, maar trainers kunnen scores van hun sporters na 
het wedstrijdweekend wel opvragen 

2. De eerste 3 sporters/groepen van het klassement worden op het podium gevraagd en 
krijgen een gouden, zilveren of bronzen medaille. 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/
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→ Het Overlegplatform kan beslissen welke soort prijsuitreiking er wordt gehanteerd voor haar 
discipline. Het gekozen ‘systeem’ wordt op voorhand gecommuniceerd in het Technisch 
Reglement van de betrokken discipline. 

→ Voor de categorie 9 of 10 jaar wordt voorkeur gegeven aan het eerste systeem. Voor de oudere 
leeftijdscategorieën het tweede systeem. 

 
 


