Wedstrijdstructuur – Trampoline individueel
Er wordt gesprongen op een “Grand Master ultimate 4 x 4”.
De sporthal is vernieuwd en heeft een hoogte volgens de officiële normen.

Overzicht
°…
°2013
°2012
°2011
°2010
°2009
°2008
°2007
°2006
°2005
°2004
…

I 9 jaar

A 11 jaar
A 12 jaar

I 10 jaar
B 11 JAAR
B 12 JAAR

C 11 JAAR
C 12 JAAR

A 13–14 jaar

B 13-14 JAAR

C 13-14 JAAR

A 15-17 jaar

B 15-16 JAAR

C 15-16 JAAR

B 17 + jaar

C 17 + jaar

A SENIORES

Algemeenheden Trampolinewedstrijd
-

Gymnasten jonger dan °2013 kunnen gewoon deelnemen aan de categorie I 9 jaar.
Het onderdeel “lange mat” wordt niet opgenomen in het I niveau van de Kempen Cup.

In elke categorie is er een apart klassement voor jongens en voor meisjes
Indien in bepaalde categorieën geen 3 deelnemers bevat worden zij samengevoegd, om zo een volledig
podium te krijgen. Meisjes en jongens worden niet samengevoegd.

-

-

Wedstrijdbladen (niet voor I-niveau) dienen ten laatste bij aanvang van de opwarming op het
wedstrijdsecretariaat te zijn, anders kan de gymnast niet deelnemen.
Er wordt geen finale gesprongen.

Wedstrijdstructuur – Dubbele Minitrampoline

Overzicht
°…
°2013
°2012
°2011
°2010
°2009
°2008
°2007
°2006
°2005
°2004
…

I 9 jaar
I 10 jaar
A 11-12 jaar

B 11-12 jaar

C 11-12 jaar

A 13–14 jaar

B 13-14 jaar

C 13-14 jaar

A 15-17 jaar

B 15-16 jaar

C 15-16 jaar

B 17 + jaar

C 17 + jaar

A SENIORES

Algemeenheden wedstrijd DMT
-

Gymnasten jonger dan °2013 kunnen gewoon deelnemen aan de categorie I 9 jaar.
Het onderdeel “lange mat” wordt niet opgenomen in het I niveau van de Kempen Cup.

In elke categorie is er een apart klassement voor jongens en voor meisjes
Indien in bepaalde categorieën geen 3 deelnemers bevat worden zij samengevoegd, om zo een volledig
podium te krijgen. Meisjes en jongens worden niet samengevoegd.

-

Er dienen geen wedstrijdbladen ingediend te worden.

-

Er wordt geen finale gesprongen.

