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Belangrijkste reglementswijzigingen 
Competitie Rope Skipping - correctie 
 
Seizoen 2017-2018, update 4/07/2017 
 
- Inschrijven dient steeds te gebeuren via het Gymfed-ledenbeheer, tenzij anders overeengekomen. Bij 

inschrijving kiest de skipper of hij competitief (wedstrijdlicentie) of recreatief lid is. Er zal een 

voorafbetaling van 35 euro per licentie aangerekend worden. Nadien zullen de inschrijvingsgelden voor 

wedstrijden (recreatief en competitief) worden afgetrokken van dit bedrag en zal op het einde van het 

seizoen een afrekening komen. Een wedstrijdlicentie is vereist voor alle skippers die deelnemen aan 

wedstrijden op I- (mini’s), A-, B- of C-niveau. Wedstrijdlicentiehouders kunnen niet deelnemen aan 

recreatoernooien. Wedstrijdlicenties dienen uiterlijk op 15 november 2017 te worden aangevraagd. 

Voor competitieskippers die deelnemen aan wedstrijden in oktober en november, dient de 

wedstrijdlicentie uiterlijk 15 oktober 2017 aangevraagd te worden. Bij laattijdig aanvragen van een 

wedstrijdlicentie wordt een meerkost van 15 euro gevraagd per wedstrijdlicentie. Tot zolang een skipper 

niet heeft deelgenomen aan een wedstrijd of recreatoernooi kan de club het wedstrijdtype van de 

skipper in het ledenbeheer aanpassen van recreatief naar competitief. De omgekeerde richting dient 

aangevraagd te worden per mail (ropeskipping@gymfed.be). Eens een skipper aan een bepaalde 

wedstrijd heeft deelgenomen, kan geen verandering meer aangevraagd worden (vb.: deelgenomen aan 

de recreacup = recreatieve skipper voor de rest van het seizoen, deelgenomen aan een PK C-Masters = 

competitieskipper voor de rest van het seizoen).  
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- Per seizoen wordt bepaald wat de laatste inschrijvingsdatum is per competitiewedstrijd. Deze data staan 

ook vermeld in het ledenprogramma bij desbetreffende wedstrijden. Tot deze uiterste 

inschrijvingsdatum kan men kosteloos veranderingen doorgeven zonder een reden op te geven. Eens de 

inschrijvingsdatum voorbij is, kan de inschrijvingskost voor een skipper die afhaakt (om welke reden dan 

ook) niet meer worden teruggevorderd. 

Wedstrijd Inschrijvingsdeadline 

A-B-C masters 15 oktober 2017 

Alle andere wedstrijden 17-18 15 november 2017 

 

De deadline van 15 november 2017 dient om een voorlopige dagindeling op te maken. Nadien kunnen 

voor volgende wedstrijden nog wijzigingen/bijkomende inschrijvingen worden doorgegeven via het 

ledenbeheer: 

 

Wedstrijd Wijzigingen mogelijk tot: 

A-B-C teams + Miniteams SR 1 februari 2018 

Minimasters + Minidemo + Miniteams DD + Democup 1 april 2018 

 

Na de inschrijvingsdeadline kan men tot uiterlijk 4 dagen na het verschijnen van de deelnemerslijst op 

de website van de federatie nog veranderingen doorgeven, mits een boete van 20 euro per verandering 

of extra inschrijving van een deelnemer, waarbij de maximumboete 200 euro bedraagt per wedstrijd. Na 

de inschrijvingsdeadline kan omwille van een kwetsuur een skipper kosteloos geschrapt worden op 

voorwaarde dat voorafgaand aan de wedstrijd een doktersattest wordt bezorgd waarin staat dat de 

skipper niet mag/kan deelnemen aan de wedstrijd. Zo niet, wordt een meerkost van 20 euro gevraagd 

per schrapping. 

 

Teams: in volgende gevallen kan men na de inschrijvingsdeadline nog een kosteloze aanpassing aan een 

team doen: 

 Omwille van een kwetsuur kan een skipper kosteloos vervangen worden door een andere skipper 

van dezelfde club of kan een skipper van dezelfde club toegevoegd worden aan het team op 

voorwaarde dat voorafgaand aan de wedstrijd een doktersattest wordt bezorgd waarin staat dat de 

oorspronkelijke skipper niet mag/kan deelnemen aan de wedstrijd.  

 Naast vervanging(en) omwille van een kwetsuur is binnen hetzelfde seizoen maximum één 

teamverandering toegestaan en dit enkel van een BK naar een EK/WK. Een teamverandering 

betekent iemand wisselen of iemand toevoegen. Iemand weglaten zonder te vervangen, wordt niet 

aanzien als een vervanging. Om deel uit te maken van een team dient een skipper op de wedstrijd 

aan minstens 1 proef deel te nemen (uitzondering hierop is wanneer een teamlid wegvalt omwille 

van een kwetsuur en niet kan deelnemen aan de wedstrijd en hiervoor voorafgaand aan de wedstrijd 

een geldig doktersattest kan voorleggen. In dat geval blijft de skipper deel uitmaken van het team). 

Indien iemand de plaats inneemt van een skipper mag dit niet iemand zijn die reeds in een ander 
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team heeft deelgenomen dat seizoen of nog zal deelnemen (vb: in team A deelgenomen aan het PK 

en meedoen in team B aan het BK). Van een BK naar een EK/WK mag de vervanger wel iemand zijn 

die al in een ander team heeft deelgenomen dat seizoen of nog zal deelnemen en kan/mag dit 

iemand zijn van een andere club.  

 

- Een medische goedkeuring is vereist voor alle wedstrijdlicentiehouders die deelnemen aan wedstrijden 

in het A-niveau. De goedkeuring dient de medische commissie te bereiken uiterlijk 15 november 2017 

(voor skippers die deelnemen aan de A-masters 2017, is dit uiterlijk 15 oktober 2017) op volgend adres: 

Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent (of info@gymfed.be). Het attest is geldig voor 1 seizoen en 

dient dus voor alle A-niveau skippers jaarlijks vernieuwd te worden! 

 

- Inschrijvingsprijzen wedstrijden: 

o A-, B-, C- en minimasters: 5 euro 

o A-, B-, C- en miniteams SR/DD: 5 euro 

o Minidemo en Demo: 5 euro 

o BK masters, BK teams en BK democup (via selectie): gratis 

 

- Proeven masters: 

Minimasters en C-masters Tijd 

Speed single rope 30 seconden 

Speed single rope 2 minuten 

Single rope single freestyle 45-60 seconden 

 

B-masters Tijd 

Speed single rope 30 seconden 

Speed single rope 3 minuten 

Freestyle single rope 45-60 seconden 

 

A-, BK-masters Tijd 

Speed single rope 30 seconden 

Speed single rope 3 minuten 

Freestyle single rope 45-75 seconden 
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Categorieën teams: 
 

MINITEAMS Jongens - Meisjes - Mixed 

Mini teams SR 8-9 jaar ° 2009 - 2010 

Miniteams SR 10 jaar ° 2008 

Miniteams SR 11 jaar ° 2007 

Miniteams DD ° 2007 - 2010 

 

Een miniteam SR bestaat uit 2 tot 3 skippers. Een miniteam DD bestaat uit 3 tot 4 skippers. 

 

BELOFTENTEAMS Jongens Meisjes Mixed 

C-, B- teams beloften ° 2004 - 2006 

A-/ BK-teams ° 2004 - 2006 ° 2004 - 2006 ° 2004 - 2006 

 

Een beloftenteam bestaat steeds uit 4 tot 5 skippers, met uitzondering van de C-teams waarbij een team uit 

3 tot 4 skippers bestaat. 

 

15+ TEAMS Mannen Vrouwen Mixed 

C-, B- teams beloften ° 2003 en ouder 

A-/ BK-teams ° 2003 en ouder ° 2003 en ouder ° 2003 en ouder 

 

Een team bestaat steeds uit 4 tot 5 skippers, met uitzondering van de C-teams waarbij een team uit 3 tot 4 

skippers bestaat.  

 

Let op! Net zoals bij de miniteams en C-teams bestaan ook bij de B-teams (zowel bij de beloften als de 15+) 

in het seizoen ’17-‘18 geen geslachtscategorieën! 
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- Proeven teams: 
 

Miniteams SR (2 tot 3 skippers) Tijd Aantal personen 

Single rope relay speed 2 x 30 seconden 2 

Single rope relay double unders 2 x 30 seconden 2 

Single rope pair freestyle 45-60 seconden 2 

 

Miniteams DD (3 tot 4 skippers) Tijd Aantal personen 

Double dutch compulsory (*) 60 seconden 3 

Double dutch relay speed 3 x 40 seconden 3 

Double dutch single freestyle 45-60 seconden 3 

                                                                                                                   (*) compulsory: wordt inhoudelijk volledig gewijzigd. 

 

C-teams (3 tot 4 skippers) Tijd Aantal personen 

Single rope relay speed 3 x 30 seconden 3 

Double dutch relay speed 3 x 40 seconden 3 

Single rope team freestyle 45-60 seconden 3 

Double dutch team freestyle 45-60 seconden 3 

 

B-teams (4 tot 5 skippers) Tijd Aantal personen 

Single rope relay speed 4 x 30 seconden 4 

Double dutch relay speed 4 x 45 seconden 4 

Single rope pair freestyle 45-60 seconden 2 

Single rope team freestyle 45-60 seconden 4 

Double dutch single freestyle 45-60 seconden 3 

Double dutch pair freestyle 45-60 seconden 4 

 

A-, BK-teams (4 tot 5 skippers) Tijd Aantal personen 

Single rope relay speed 4 x 30 seconden 4 

Double dutch relay speed 4 x 45 seconden 4 

Single rope pair freestyle 45-75 seconden 2 

Single rope team freestyle 45-75 seconden 4 

Double dutch single freestyle 45-75 seconden 3 

Double dutch pair freestyle 45-75 seconden 4 
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- Een vrije oefening dient verplicht op muziek uitgevoerd te worden. 

 

- Muziek opladen via ledenbeheer Gymfed-ledenbeheer: ten laatste op woensdagavond 23:59 vóór 

desbetreffende wedstrijd) 

 

- Elke freestyleproef (A, B-, C- en I-niveau) wordt gejureerd door 3 difficulty-, 3 presentation- en 2 required 

elements juryleden. Indien de mogelijkheid bestaat, kan voor een A- of BK wedstrijd gekozen worden 

voor een panel van maximum 5 difficulty-, 5 presentation- en 3 required elements juryleden. 

 

- Ranking wordt afgeschaft 

 

- Voor alle wedstrijden heeft een freestyle een maximumscore van 250 voor zowel de totale creativity 

score als de totale difficulty score. Men kan geen negatieve score krijgen, noch voor diff, noch voor crea. 

 

- Ruimte- en tijdsbestraffingen freestyles: puntenaftrek van 5 punten voor zowel de c-stroom (masters en 

teams) als de mini’s (masters en teams). De andere categorieën blijven zoals voorheen (-12,5 ptn  per 

ruimtebestraffing en -25 ptn per tijdsbestraffing) 

 

- Per grote fout worden 25 punten afgetrokken en per kleine fout worden 12,5 punten afgetrokken van 

de totaalscore. Bij de C- en minimasters wordt geen onderscheid gemaakt tussen een grote en een kleine 

fout. Hier worden per fout 5 punten afgetrokken van de totaalscore. Merk op dat alle mogelijke vormen 

van deducties (kleine fouten, grote fouten, tijdsbestraffing, ruimtebestraffing, 3 skill viaolation in DD, …) 

afgetrokken worden van de totaalscore.  
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- Juryopgave: 
 

Om een gecertificeerd jurylid te worden dient men te slagen voor het juryexamen dat zowel de theoretische 

als praktische kennis test. Er bestaan 4 categorieën: 

 

Niveau Leeftijd Brevet Opgave mogelijk voor 

IV ° 2002 of vroeger 
Theorie + speed + 

CREA SR of DIFF SR B 

Minimasters 

C-masters 

III ° 2002 of vroeger 
Theorie + speed + 

CREA (SR+DD) of DIFF B (SR+DD) 

Minimasters 

Miniteams SR+DD 

C-/B-masters + C-/B-teams 

II ° 2000 of vroeger 

Theorie + speed + 

CREA (SR+DD) of  

DIFF SR A en DIFF DD B 

Minimasters 

Miniteams SR+DD 

C-/B-masters + C-/B-teams 

A-/BK-masters 

I ° 2000 of vroeger 
Theorie + speed + 

CREA (SR+DD) of DIFF A (SR+DD) 

Minimasters 

Miniteams SR+DD 

C-/B-/A-/BK-masters + 

C-/B-/A-/BK-teams 

 

Een jurylid wordt per wedstrijd opgegeven. De club levert dus enkel juryleden af voor de wedstrijd(en) 

waarvoor men skippers heeft ingeschreven. Enkel in het geval van de PKA wedstrijden 15+ vaardigt de club 

haar juryleden af voor de wedstrijd van de andere provincie.  

 

De mogelijkheid bestaat om een jurylid op te geven van een andere club. Het jurylid krijgt hier automatisch 

een bevestiging van per mail. Het aantal af te vaardigen juryleden wordt bepaald door het aantal 

deelnemende skippers zoals vermeld op het eerste gepubliceerde wedstrijdschema.  
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De opgave gebeurt als volgt: 

BK - A - B - C – Mini (*): 1 jurylid per 5 skippers (max. van 3) 

1-5 skippers 1 jurylid (cat. afh. van wedstrijdniveau) 

6-10 skippers 2 juryleden (cat. afh. van wedstrijdniveau) 

≥ 11 skippers 3 juryleden (cat. afh. van wedstrijdniveau) 

       (*): vanaf 2 juryleden: min. 1 jurylid afvaardigen van elk type (DIFF en CREA) 

 

BK - A - B - C – Mini (*): 1 jurylid per team (max. van 3) 

1 team 1 jurylid (cat. afh. van wedstrijdniveau) 

2 teams 2 juryleden (cat. afh. van wedstrijdniveau) 

≥ 3 teams 3 juryleden (cat. afh. van wedstrijdniveau) 

       (*): vanaf 2 juryleden: min. 1 jurylid afvaardigen van elk type (DIFF en CREA) 

 

Een jurylid wordt niet vergoed door de federatie. Een hoofdjurylid en wedstrijdleiding ontvangen vanuit de 

federatie een dagvergoeding voor geleverde prestaties. Voor het seizoen 2017-2018 kunnen reeds erkende 

juryleden hun brevet behouden op voorwaarde dat zij het huidige seizoen een door Gymfed georganiseerde 

jurybijscholing volgen. Indien een jurylid op dit moment enkel over het brevet theorie, speed en RE SR 

beschikt, dient dat jurylid dit seizoen nog te slagen voor PRES alvorens een jurybrevet van categorie IV 

toegekend te krijgen. Een jurylid van bijvoorbeeld °2002 dat reeds over alle jurybrevetten van categorie II 

beschikt, kan dit seizoen maximaal categorie III toegekend krijgen, aangezien hij/zij te jong is. Voor nieuwe 

juryleden of juryleden die nog bijkomende onderdelen wensen af te leggen, worden meerdere jurycursussen- 

en bijscholingen georganiseerd. Daaropvolgend worden examenmomenten voorzien (DIFF + CREA) in het 

begin van het seizoen en mogelijks nog extra examenmomenten (DIFF + CREA) in het midden van het seizoen. 

Voor speed en theorie wordt een digitale test voorzien via Judge@Home. Elk jurylid krijgt hiervoor per 

seizoen 3 kansen om te slagen.  

 

- Juryboetes: 
 

Seizoen Boete per jurylid Maximale boete per wedstrijd 

Juryboete ’17-‘18 20 euro/ jurylid 60 euro 

Juryboete ’18-‘19 30 euro/ jurylid 90 euro 

Juryboete ’19-‘20 50 euro/ jurylid 150 euro 
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Het is toegestaan om bijvoorbeeld een volledig jurylid (categorie I) dat op het juryschema van de A-masters 

vermeld staat als required elements jury SR, te laten vervangen door een jurylid van min. °2000 dat enkel 

over het diploma RE SR beschikt.  Het is ENKEL toegestaan om een jurylid te vervangen door een ander jurylid 

mits toestemming van de federatie. Vervangingen dienen dus steeds vóór de start van de wedstrijd gemeld 

te worden via ropeskipping@gymfed.be. 

 

- Selecties: de triple unders worden niet langer aangeboden op nationaal niveau waardoor men zich voor 

dat onderdeel niet langer kan selecteren voor internationale wedstrijden. 

 

- Judging manuals: aangezien er vanuit FISAC nog steeds geen reglementenboek werd bezorgd en wij 

dringend onze reglementering dienen vast te leggen, werd besloten om vanuit Gymfed dezelfde 

juryhandleidingen te gebruiken als voorgaand seizoen voor zowel masters, teams als demo met als 

verschil dat het rankingsysteem wordt afgeschaft. Wel zijn er omwille van eenvoud en uniformiteit lichte 

wijzigingen in de diff-tabellen voor B- en C-stroom. Bij demo zal ter vervanging van de publieksprijs een 

lekenjury worden toegevoegd. Hieronder alvast de tabellen voor de masters: 

 

o Niet langer level 1 voor B-stroom 

o 15+ B-stroom: B-tabellen i.p.v. A-tabellen 

o C-stroom: dezelfde tabellen als de mini’s 

 

Difficulty-tabellen Masters (max. 250 punten): 

 

 
  

Proef 
Score 

Level 1 

Max-

score  

Level 1 

Score 

Level 2 

Max-

score  

Level 2 

Score 

Level 3 

M-score  

Level 3 

Score 

Level 4 

Max-

score  

Level 4 

Score 

Level 5 

Max-

score 

Level 5 

Score 

Level 6 

Max-

score  

Level 6 

A-masters   1,48 25 2,22 50 3,33 75 5,00  7,50  

B-masters   2,22 50 3,33 75 5,00 100 7,50  11,25  

Minimasters 

en C-masters 
1,48 25 2,22 50 3,33 75 5,00 100 7,50  11,25  
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Creativity-tabellen Masters (max. 250 punten): 

 

Presentation Masters (200 ptn) Maximum Gewicht 

Ritme 10 37,5 ptn 

Accenten 10 37,5 ptn 

Movement 10 25 ptn 

Form of the body & Execution 10 50 ptn 

Originality 10 50 ptn 

 

Required elements Masters (50 ptn) Maximum Gewicht 

Speeddances 3 

50 ptn 

Multiples 3 

Gymnastics 3 

Powers 3 

Wraps 3 

Releases 3 

 
 Ook voor de teams zal deze lijn worden doorgetrokken 

 
 
 
 

 


