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Wedstrijden 2018 – What’s new? 
Het nieuwe wedstrijdseizoen staat voor de deur. We zetten hierna kort op een rijtje wat er veranderd is 
ten opzichte van vorig seizoen… 
 

Algemeen 
 

→ 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 (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. 

→ Vraag aan juryleden/trainers om niet in jurykledij te spotteren of gymnasten toe te spreken aan de 
Trampoline of DMT.  

 
 

I-niveau TRA en DMT 
 

→ Lange Mat: onvoldoende lang aanhouden van houdingen (max. 0.1) 
→ Trampoline 

o bonus voor ‘moeilijke reeks’ = 2 punten ipv 3 punten 
o Ook ToF voor eerste reeks I10 

→ Medailles op basis van punten (ipv 1/3 – 1/3 – 1/3) op voorrondes: 

 Goud Zilver Brons 

DMT 9 jaar 90.000 en meer 88.000 – 89.999 87.999 en minder 

DMT 10 jaar 91.000 en meer 89.000 – 90.999 88.999 en minder 

TRA 9 jaar 69.000 en meer 62.000 – 68.999 61.999 en minder 

TRA 10 jaar 82.000 en meer 77.000 – 81.999 76.999 en minder 

 
→ Selectienorm (+ max. aantal) voor VK Trampoline: 67.000 (I9) of 80.000 (I10) 

 
 
 

Trampoline 
 

→ Opgelegde reeksen B 11 jaar en B 12 jaar zijn aangepast 
→ 13-14 jaar B-niveau meisjes wordt opgesplitst in 2 categorieën: B 13 jaar meisjes en B 14 jaar 

meisjes. Jongens blijven samen in één categorie. 
→ 15-17 jaar A-niveau: aanpassing opgelegde elementen + 2 elementen met moeilijkheidswaarde 
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→ VK en BK A-niveau: minimumscore behalen op voorronde om te kunnen deelnemen aan finale. 
Deze score is 6 punten lager dan selectienorm voor dit VK of BK. 

→ Trampoline synchroon: 
o Opgelegde reeks B 11-14 jaar is aangepast 
o Selectieprocedure voor deelname aan BK. Deelname aan PV of VK is open voor iedereen 

(na inschrijving) 
 
 

Dubbele Minitrampoline 
 

→ Maximale moeilijkheid per element voor B 17jaar en ouder: 2.8 

 
 
Wedstrijdorganisaties 
 

→ I-niveau gaat steeds op zaterdag door en zal georganiseerd worden in 3 dagdelen. Bekijken goed de 
verdeling van de provincies/leeftijden om te weten wanneer jouw gymnasten aan de slag moeten 
én wanneer je juryleden kan opgeven. 

→ BK DMT zal doorgaan op zelfde weekend als BK TRA en TU (lang weekend – 3 dagen) 
→ Er werd niet materiaal aangekocht voor DMT: 

o 2 spottermatjes 
o 2 aanloopmatten 
o Matten voor naast DMT (veiligheid) 

 
 
Jurering 
 

→ We gaan van start met een nieuw jurysysteem. Het zal niet meer nodig zijn om in te loggen met het 
jurybrevet. Via tablets zullen de juryleden hun bestraffingen kunnen ingeven (bestraffing per 
element ingeven!) 

→ Juryleden hebben toegang tot wedstrijden op vertoon van hun digitale lidkaart. Daarop staat een 
icoontje (letter J) die ervoor zorgt dat zij gratis binnen kunnen. 

→ Er zijn nieuwe jurylogboekjes beschikbaar. Gelieve deze op te halen op het wedstrijdsecretariaat 
van jouw eerste wedstrijd. 


