Kempencup Acro 5 December 2020
1) Structuur/ algemene informatie
We zijn trots om ook dit jaar weer onze jaarlijkse kempencup te organiseren.
Natuurlijk afhankelijk van de corona zullen er maatregelen genomen worden, later hier meer
over.
Dit jaar zal de kempencup plaatsvinden op zaterdag 5 December.
De competitie is toegankelijk voor alle clubs voor volgende niveau’s:





Recrea
I-niveau
B-niveau
C-niveau

Voor dit jaar hebben we besloten om het A-niveau niet op te nemen.
We baseren ons op de structuur die binnen de Gymfed telt.
I-niveau
I1: 9 tot 14jaar
(°2012 - °2007)

Recre@-niveau
Balans 8-14: enkel 8j, en max 14j
(°2013 - °2007)

I1: 10 tot 15 jaar
(°2011 - °2006)

Balans 9-14: min 9j, en max 14j
(°2012 - °2007)
I2: 9 tot 14jaar
(°2012 - °2007)

Balans 8-14+: min 8j en 1 OP 14+
(°2013 – °2006 of ouder)

I2: 10 tot 15 jaar
(°2011 - °2006)

Combinatie 8-15: min 8j, max 15j,
(°2013 - °2006)
Combinatie 8-15+: min 8j, 1 OP 15+
(°2013 – 1 OP °2005 of ouder)

A-niveau

B-niveau

11-16: min. 11j
en OP’S max 16j
(°2010-°2005)

11-19: min. 11j en 1
OP min. 16j, alle
OP’s max. 19j
(°2010 - °2002)

12-18: min 12j en
OP’s max 18j
(°2009-°2003)

11-20+: min. 11j en 1
OP min. 20j
(°2010- 1 OP ° min
2001 of ouder)

13-19: min. 13j en
OP’s max 19j
(°2008-°2002)
Seniores: min.14j
(°2007 en ouder)

C-niveau
10-16: min. 10j, 1 OP
min. 16j,
(°2011 - °2005)
10-18: min. 10j, 1 OP
min. 16j, alle OP’s
max. 20j
(°2011 - °2003)
10-19+: min. 10j, 1
OP min. 19j
(°2011- 1 OP °2000
Of ouder)
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2) Locatie
Zaterdag 5 December
Sporthal de Hoogt
De Hoogt 20
2360 Oud-Turnhout

3) Corona
We hopen natuurlijk dat onze Kempencup kan doorgaan ondanks de corona.
Om toch reeds aan de veiligheid van iedereen te denken zetten we een stop op
inschrijvingen vanaf 120 formatie.
Verder kan het natuurlijk ook zo zijn dat er een aantal regels zullen komen door de Corona.
Indien dit zo is wordt de club hier tijdig van op de hoogte gesteld.

4) Dagindeling
De voorlopige dagindeling



Voormiddag: B-niveau en Recrea
Namiddag: C-niveau en I-niveau

De gedetailleerde dagindeling wordt meegedeeld na ontvangst van de voorlopige
inschrijvingen. Hou er bij inschrijving van gymnasten en juryleden rekening mee dat de
dagdelen kunnen verschuiven (vb. voormiddag tot 14u).

5) Juryleden
Om 2 volwaardige jurypanels te kunnen vormen, verwachten we dat elke club voldoende
juryleden levert. Voor elk dagdeel waarin gymnasten van de club aantreden, is minimum 1
jurylid verplicht. Vanaf 5 of meer gymnasten binnen hetzelfde niveau worden 2 juryleden
verwacht, vanaf 10 gymnasten binnen het zelfde niveau 3 juryleden. Namen moeten pas
opgegeven worden bij de definitieve inschrijving.
Bij een tekort aan opgegeven juryleden wordt een hoger inschrijvingsgeld gevraagd.
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6) Inschrijvingen
Om tijdig de dagindeling te kunnen maken en verspreiden, gaan we als volgt te werk:



Zondag 27 sept 2020 Deadline voorlopige inschrijving = (aantallen: formaties +
juryleden)
Zondag 01 nov 2020 Deadline definitieve inschrijving = (namen: formaties +
juryleden)

Vanaf zondag 22 november kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden zonder
doktersattest.
Gelieve 1 inschrijvingsformulier per club te gebruiken. In het geval van club-overschrijdende
teams dient een apart inschrijvingsformulier te worden gebruikt.
Inschrijvingen mailen naar kempencupacro@gmail.com
Clubs die vroeg inschrijven én in orde zijn met juryleden krijgen voorrang!

7) Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld bedraagt 7€ per gymnast.
Bij 1 jurylid tekort: 9€ per gymnast
Bij 2 juryleden tekort: 11€ per gymnast
Het bedrag dient per club gestort te worden voor 22 November op het rekeningnummer:
BE 02 068-2014121-40

Bij de mededeling dient u uw clubnaam + acro te melden en aantal gymnasten

Kempencup Acro 5 December 2020
8) Wedstrijdbladen en muziek
Wedstrijdbladen dienen in PDF bestanden van het laatste model van Gymfed doorgestuurd
worden naar: kempencupacro@gmail.com
Wedstrijdmuziek dient in MP3 formaat doorgestuurd te worden naar
kempencupacro@gmail.com
Gelieve telkens als onderwerp van de mail de club te vermelden en Wedstrijdbladen/muziek,
mogelijks moet je meerdere mails versturen.
Belangrijk om de bestanden te benoemen zoals aangegeven
NAAM CLUB_NIVEAU_DUO of GROEP_VOORNAMEN GYMNASTEN
Voor de niveaus gelden volgende codes:
RB8-14, RB9-14, RB14+, RC8-18, RC18+,
I1, I2, B11-19, B11-20+, C10-17, C10-20, C10-21+,
Duo: D
Groep: G
Bijvoorbeeld: een duo van Gymnastica in het niveau Recrea Balans 8-14:
Gymnastica_RB8-14_D_Voornaam1_Voornaam2
Gelieve de muziek en wedstrijdbladen door te sturen voor vrijdag 14 november

9) Belangrijke data





27 September: Deadline voorlopige inschrijvingen
01 November: Deadline definitieve inschrijvingen
14 November: Deadline muziek en wedstrijdbladen
22 November: Deadline betaling

