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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 helpen of bij te staan tijdens 
opwarming/wedstrijd.  

 
 
Wedstrijdstructuur 
 

→ 11-12 jaar: keuze uit A-niveau of C-niveau (geen B-niveau) 
→ A-niveau: 11 jaar en 12 jaar opsplitsen – jongens en meisjes 
→ B-niveau: 13 jaar en 14 jaar meisjes  en 17 jaar en 18 jaar opsplitsen 

 
 
Programma 
 
I-NIVEAU 

→ Volledig nieuw programma I-niveau: 
o Aparte delen: I9 = overslag + flik tot pomphouding / I10:  rondat + flik tot kaarshouding 
o Tumblingreeks: extra bonussen mogelijk 
o Lange Mat: nieuw reeks 
o Trampoline: nieuwe reeks 

→ Aangepast jureringssysteem 
→ Verplichte opgave van jurylid om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 
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A-NIVEAU 

→ 11 jaar: minimum 1 salto per reeks – 12 jaar: minimum 2 salto’s per reeks 
→ Bonus voor 2de, 3de,… element met een moeilijkheid hoger dan 2.0 in één reeks toepassen voor: 

o 15-17 jaar meisjes 
o 15-17 jaar jongens 
o Seniores meisjes 

→ Viervoudige salto uitgevoerd door -17 jaar leidt tot diskwalificatie 
→ ‘opvisregel’ voor finale VK/BK wordt afgeschaft 
→ Aangepaste selectienormen ifv aangepaste jurering en programma 

 
B-NIVEAU 

→ Aangepaste selectienormen ifv aangepaste jurering en programma 
 
C-NIVEAU 

→ 11-12 jaar: keuze uit groep 1 tot en met 5 
 
TEAM CUP 

→ Gymnasten van eenzelfde ploeg moeten niet allemaal lid zijn van eenzelfde club 
→ Er is geen selectie mogelijk naar andere wedstrijden, maar er kunnen eventueel wel rankingpunten 

verdiend worden ifv WAGC-ranking (zie selectieprocedure WAGC). 
 
 

Wedstrijdorganisaties 
 

→ I-niveau gaat steeds op zaterdag door  

 
 
Jurering – algemeen 
 

→ 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. 
 
 

Jurering – specifiek tumbling 
 

→ Nieuwe structuur en bevoegdheden voor jurybrevetten categorie I, II, III, IIIab en IIIc én voor 
juryattest I-niveau 

→ A- en B-niveau: nieuwe moeilijkheidswaarden per element 
→ Bestraffingen voor landingen worden autonoom toegepast door juryleden uitvoering: 

o Onstabiliteit: 0.1 – 0.3 
o Hand(en) plaatsen: 0.5 
o Val of verlaten baan/mat: 1.0 
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→ Penalties toegepast door VJP op totaalscore: 
o Kledij: 0.2 (of diskwalificatie) 
o Misbruik opwarmtijd: 0.3 
o Te laat starten: 0.3 
o Toespreken door trainer: 0.9 
o Landen op baan (of voor landingszone): 0.6 
o Landen buiten lijnen van baan/zone op mat: 1.5 
o Veranderen van zone: 0.3 
o Laatste element geen salto: 3.0 

→ Penalties toegepast door Moeilijkheid (op totaalscore): 3 punten per ontbrekende vereiste in een 
volledige reeks. 
 
 

 


