
 
  

Organisatie 
Vzw Gymnastica Oud-Turnhout 

 

Wedstrijd secretariaat 
Eva Nuyts 
kempencupttm@gmail.com 
0499/48.35.08 

Datum: 
Zaterdag 11 december 2021 

Exacte uren worden zo snel mogelijk bezorgd na de inschrijvingen. 

Competitieadres: 
Sporthal De Hoogt 
De Hoogt 20 
2360 Oud-Turnhout 
 

Definitieve inschrijvingsdatum 
7/11/2021 
 

Inschrijvingsgeld: 
€10 per gymnast. 

Te storten op BE02 0682 0141 2140 met als mededeling KempenCupTTM – club – aantal 

gymnasten 

De competitie is op 1 toestelset. 
 

Toestellen 
De toestellen zijn van Gymnova. 
Opgelet: het toestel grond is de vorige officiële vloer van Janssen Fritsen. (M.a.w. de rode 
i.p.v. de blauwe.)  

Kempen Cup TTM 

11 december 2021 



Rankings: 
- Een team is samengesteld uit min. 3 en max. 5 gymnasten uit dezelfde categorie. Dit 

mogen leden van dezelfde club zijn of een mixed team van verschillende clubs.  

 

- Alle gymnasten werken op alle toestellen, de beste 3 individuele scores per toestel tellen 

mee voor het teamresultaat.  

 

- Er is een individuele ranking per categorie.  

 

- Per categorie zal ook de beste toestelturnster een prijs ontvangen.  

 

- Categorie 1 ontvangt een beloning per gymnast. Deze meisjes hebben geen algemene 

ranking of teamranking. 

 

Reglementen: 
Zie categorieën en reglementen 

 

Jury: 
Per team is 1 jury verplicht. Kosten van de jury liggen bij de eigen club of federatie. 

 

  



Categorieën en reglementen: 

Categorie 1: 
Leeftijdscategorie: CAT 1    2016-2015-2014 

Deze gymnasten turnen de 4 toestellen: balk (flamingo), barre (aap), sprong (sprinkhaan), 
grond (kat) en dit volgens het programma van Gymtopia. Dus enkel deze 4 toestellen.  
Als de meisjes iets meer willen tonen dan enkel de deeltjes van Gymtopia, is dit 
toegestaan. Let wel dat de oefening niet langer duurt dan 1’30”. 

 

Categorie 2: 
Leeftijdscategorie: CAT 2    2013-2012 

Programma I9 + B10 Gymfed 
- Indien een element GETURND werd zonder hulp, zal het bij I9 jaar ALTIJD meetellen 

voor het aantal elementen en dus voor de bepaling van de maximale E-score.  
- Indien een element werd geturnd met hulp van de trainer of indien een element 

weggelaten werd in de oefening, zal dit de maximale E-score verminderen volgens 
onderstaande tabel:  

MAXIMALE E-SCORE AANTAL ELEMENTEN 

10 PTN. Alle opgelegde delen worden geteld of 1 
waardedeel werd niet uitgevoerd* 

8 PTN. 2 of 3 waardedelen werden niet uitgevoerd* 

6 PTN. 4 of meer waardedelen werden niet uitgevoerd* 

* element geturnd met hulp = niet uitgevoerd 
 

 

Categorie 3: 
Leeftijdscategorie: CAT 3    2011-2010 

Programma B11 – B12 Gymfed 
Opmerking: alle bonussen tellen mee voor 0,2.  

Categorie 4: 
Leeftijdscategorie: CAT 4    2009 en 2008 

Programma B13 - B14 Gymfed 
 

Categorie 5: 
Leeftijdscategorie: CAT 5    2007 en ouder 

Programma B15 + Gymfed 
 

 


