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1. Algemeen 
 
Gymfed leidt per Olympische cyclus juryleden internationaal op om: 

 perfect op de hoogte te zijn van de FIG-code (in functie van samenstelling oefeningen topsporters,  
organisatie Vlaamse juryopleiding en jurering tijdens provinciale, Vlaamse en Nationale 
wedstrijden) 

 Gymfed- of KBT-selecties te jureren op internationale wedstrijden 
 

De Internationale Gymfed-juryleden zijn juryleden waarbij de opleiding wordt georganiseerd en 
gefinancierd door Gymfed. Deze juryleden zullen ook prioritair worden uitgezonden naar wedstrijden 
(zie verder). 
 
Clubs kunnen ook op eigen kosten juryleden internationaal opleiden. Zij dienen hiervoor een aanvraag 
in die dient goedgekeurd te worden alvorens een effectieve deelname kan gebeuren (zie 
juryreglement). Deze Internationale clubjuryleden zijn in eerste instantie juryleden die door hun eigen 
club worden afgevaardigd op internationale wedstrijden waar hun club een jurylid dient af te 
vaardigen. 
 

 

2. Opleiding Internationale Gymfed-juryleden 
 
Gymfed zal per Olympische cyclus en per discipline bepalen hoeveel juryleden zij zal opleiden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met: 

 Budgettaire implicaties 

 Aantal nodige juryleden om geplande programma te kunnen afwerken 

 Mogelijkheden voor juryleden om huidige categorie te kunnen behouden en/of te verhogen in 
de daaropvolgende cyclus 

 Verzekering van opvolging voor de toekomst 
 
Om te bepalen welke juryleden tot deze groep kunnen behoren, wordt rekening gehouden met: 

 Categorie van huidige internationale juryleden 

 Keuze van de headcoach (Acro, TTm, TTj) 

 Beschikbaarheid en mogelijkheid om zich flexibel te kunnen vrijmaken 

 Voor huidige Internationale Gymfed-juryleden: evaluatie van afgelopen cyclus 
(beschikbaarheid, loyaliteit, evaluatie,…) 

 
Deze juryleden dienen akkoord te gaan met onderstaande verwachtingen alvorens ze kunnen starten 
met de intercontinentale/internationale cursus.  
 

 
 

Jury Internationaal 
Olympische cyclus 2017-2020 
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3. Verwachtingen tav internationale juryleden 
 
Internationale Gymfed-juryleden: 
Algemeen: 
 Meehelpen aan uitbouw van een positief imago van België en de federatie op internationaal vlak 
 Jurygebeuren in Vlaanderen op hoger niveau brengen 
 Gedurende de volledige cyclus perfect op de hoogte zijn van de code (incl. newsletters, tussentijdse 

aanpassingen,…) en deze goed toepassen. 
 Kan zich neutraal opstellen ten opzichte van de eventuele eigen belangen en de belangen van de 

eigen club 
 TTm/TTj/ACRO: op regelmatige basis een bezoek brengen aan het federale trainingscentrum om 

daar een training van de “eigen discipline” bij te wonen 
 

Jurycursussen: 
 Bereid tot het voorbereiden van jurycursussen en recyclages/doceren jurycursussen en 

recyclages/afnemen en verbeteren examens  deze taken worden apart vergoed op basis van de 
geleverde prestaties 

 
Nationale wedstrijden: 
 Bereid om taak van juryverantwoordelijke op te nemen op nationale wedstrijden (provinciale 

voorrondes, Vlaamse en Belgische kampioenschappen)  deze taken worden apart vergoed op 
basis van de geleverde prestaties 

 Beschikbaar zijn om te jureren op uitnodiging  deze taken worden apart vergoed op basis van de 
geleverde prestaties 
 

 
Internationale wedstrijden: 
 Regelmatig beschikbaar zijn om te jureren op internationale wedstrijden 
 In voorbereiding van de internationale wedstrijd minimum één kerntraining of clubtraining van de 

deelnemende gymnasten bijwonen 
 Beschikbaar zijn om testwedstrijden te jureren in voorbereiding van belangrijke internationale 

wedstrijden. 
 Jureren volgens technische code en ethische principes 
 Indien geen delegatiehoofd aanwezig, afgesproken extra taken (samen met andere begeleiders van 

de delegatie) uitvoeren. Vb: resultaten, foto’s, wedstrijdinfo, verslagen,… bezorgen voor opvolging 
door Gymfed. 

o Resultaten onmiddellijk bezorgen aan Gymfed (publicatie website) 
 
 

Internationale clubjuryleden: 
 Meehelpen aan uitbouw van een positief imago van België en de federatie op internationaal vlak 
 Gedurende de volledige cyclus perfect op de hoogte zijn van de code (incl. newsletters, tussentijdse 

aanpassingen,…) en deze goed toepassen. 
 Kan zich neutraal opstellen ten opzichte van de eventuele eigen belangen en de belangen van de 

eigen club 
 Beschikbaar zijn om testwedstrijden te jureren in voorbereiding van belangrijke internationale 

wedstrijden. 
 Bereid tot jureren voor Gymfed/KBT-delegatie als vraag hiervoor komt (zie verder). 
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4. Aanduiding internationale juryleden voor Gymfed/KBT-delegatie 
 
De aanduiding van de (Vlaamse) juryleden voor een Gymfed/KBT-delegatie wordt, in disciplines met 
een professionele headcoach (Acro, TTm en TTj), voorgedragen door headcoach en/of de assistent-
headcoach en goedgekeurd door de Topsportcommissie. Voor wedstrijden waarbij de headcoach geen 
voorkeur heeft óf in disciplines zonder headcoach, wordt er per cyclus een verdeling gemaakt over de 
Internationale Gymfed-juryleden. Het voorstel wordt aan het begin van de cyclus opgemaakt door de 
Gymfed-coördinator van de discipline en besproken met de betrokken juryleden. Als er nadien nog 
extra mogelijkheden zijn, zullen deze geval per geval bekeken worden met de betrokken juryleden. 
 
Indien er voor bepaalde wedstrijden geen Internationale Gymfed-juryleden beschikbaar zijn, of indien 
zij op eigen initiatief hun plaats afstaan, kunnen door de federatie Internationale clubjuryleden 
gevraagd worden om voor de Gymfed/KBT-delegatie te jureren.  

 
 

5. Financieel 
 
Opleiding 

 De kosten voor Internationale Gymfed-juryleden worden volledig gedragen door Gymfed. Gymfed 
zal bepalen welke juryleden aan welke opleidingen kunnen deelnemen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de eigenschappen van de opleiding (te behalen categorie, maximum aantal 
beschikbare plaatsen,…) en de kostprijs. 

 De kosten voor Internationale clubjuryleden worden gedragen door de club of het betrokken 
jurylid zelf. 

 
Jureren op internationale wedstrijden 

 Selectie en afvaardiging door Gymfed: 
o Alle basiskosten eigen aan de wedstrijd en het verblijf worden vergoed (hotel, maaltijden, 

transport) 
o Er wordt een dagvergoeding van € 30 (= vrijwilligersvergoeding) voorzien voor alle dagen 

dat het jurylid in het buitenland dient te verblijven – ongeacht het feit of hij/zij die dag 
dient te jureren of niet. Deze vergoeding loopt vanaf de eerste dag van internationale 
verplaatsing. Voor internationale wedstrijden in België worden enkel de dagen waarbij 
aanwezigheid vereist is vergoed. 

 Op uitnodiging van FIG, UEG of (lokaal) organisatiecomité of in geval van deelname/selectie door 
clubs: 

o Gymfed komt niet tussen in kosten of vergoeding van het jurylid 
 Enkel indien aan dezelfde wedstrijd een Belgische delegatie deelneemt, kan – indien 

er geen dagvergoeding voorzien wordt van de organisatie – de dagvergoeding zoals 
bij selectie en afvaardiging door Gymfed betaald worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 


