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DEELNAMEPRIJZEN VOOR WEDSTRIJDEN 

 
Deelnameprijzen zijn verschillend voor personen aangesloten bij Sporta Team en niet-leden. Indien 
een groep voor de ledenprijs in aanmerking wenst te komen moeten ALLE deelnemende gymnasten 
van die groep aangesloten zijn bij Sporta Federatie. Niet-leden zijn voor deelname verzekerd voor 
sportongevallen door de verzekering van Sporta. 
 
Deelnemers van de club die instaat voor de organisatie van de wedstrijd krijgen 50% korting op het 
inschrijvingsgeld. 
Alle inschrijvingen dienen 4 weken voor de wedstrijd binnen te zijn. 
 

Discipline 
Leden (= aangesloten bij Sporta 

Team) 
Niet – leden  

Acrobatische gymnastiek €5 €7 

Artistieke gymnastiek €5 €7 

Lange Mat €5 €7 

Dans - Demo €5/deelnemer (max €50/groep) €7/deelnemer (max €70/groep) 

Trampoline (MT-DMT- €5 per discipline €7 per discipline 

Tumbling – Airtrack €5 €7 

 

LAATTIJDIG INSCHRIJVEN 
Inschrijvingen dienen 4 weken voor de wedstrijd aangekomen zijn bij het secretariaat. Indien een 
inschrijving laattijdige wordt doorgegeven zal een verhoogd tarief aangerekend worden. 

 

Discipline 
Leden (= aangesloten bij Sporta 

Team) 
Niet - leden 

Acrobatische gymnastiek €7,5 €10,5 

Artistieke gymnastiek €7,5 €10,5 

Lange Mat €7,5 €10,5 

Dans - Demo €7,5/deelnemer (max €75/groep) €10,5/deelnemer (max €105/groep) 

Trampoline (MT-DMT- €7,5 per discipline €10,5 per discipline 

Tumbling – Airtrack €7,5 €10,5 
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ANDERE KOSTEN 

 

FORFAIT GEVEN 
Indien een gymnast of club beslist om toch niet deel te nemen, worden de inschrijvingsgelden niet 

aangerekend op voorwaarde dat: 

• De gymnast zijn deelname schrapt >7 dagen voor de wedstrijd 

• Bij schrapping < 7 dagen voor de wedstrijd de gymnast over een geldig doktersattest beschikt 

dat maximum 3 dagen na de wedstrijd op het secretariaat is. 

 

In andere situaties worden de inschrijvingsgelden wel aangerekend. 

 

WEDSTRIJDEN TURNEN IN VERKEERDE CATEGORIEËN 
Indien in een gymnast zich inschrijft in een onrechtmatige leeftijdscategorie of binnen eenzelfde jaar 

van niveau daalt volgen er sancties. 

• 1e keer: waarschuwing + rechtzetting van categorie 

• 2de keer: rechtzetting van categorie + een boete van 25€ voor de club 

 

LAATTIJDIG BINNENBRENGEN VAN SPECIFICATIES 
Specificaties en eventuele muziek van de oefeningen (lange mat, acrogym, AGD en AGH) moeten ten 

laatste 14 dagen voor de start van de wedstrijd binnen zijn. Bij laattijdig binnenbrengen volgt er een 

boete van 5€ per laattijdig binnengebrachte specificatie. 

Aanpassingen aan de specificaties mogen doorgegeven worden tot de donderdag voor de wedstrijd 

uiterlijk om 12u. 

 

BETALINGSMODALITEITEN 
Facturen worden na de wedstrijd verzonden. Voor aangesloten clubs verloopt dit via de maandelijkse 

clubfactuur. Niet aangesloten clubs krijgen de factuur via mail toegestuurd. Deze wordt verzonden 

naar de persoon die de inschrijving volbracht, hij dient te zorgen dat deze correct betaald wordt. Indien 

gewenst kunnen facturatiegegevens opgegeven worden bij inschrijving. 

Inschrijvingsgelden dienen pas betaald te worden na ontvangst van de factuur. 
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AFVAARDIGING VAN JURYLEDEN 
Clubs die deelnemen aan wedstrijden engageren zich om gediplomeerde juryleden af te vaardigen. 

Enkel de verenigingen die een eerste maal deelnemen in een bepaalde discipline zijn vrijgesteld om 

juryleden door te geven.  

 

Sporta heeft een systeem uitgewerkt waarbij clubs die niet in orde zijn beboet worden en clubs die 

wel in orde zijn bonussen krijgen toegekend. 

De boetes worden gefactureerd samen met de inschrijvingsgelden voor de wedstrijd. Dit wil zeggen 

dat de juryleden ook 4 weken voor de wedstrijd doorgegeven moeten worden. De boetes komen in 

1 spaarpot terecht en worden aan het einde van het seizoen verdeeld. Deze verdeling gebeurt in 

verhouding met het aantal gediplomeerde juryleden die de clubs hebben afgevaardigd. 

 

JURYBREVETTEN 
Gym en Dans richt jaarlijks enkele jurycursussen in. Deze zijn bedoeld voor geïnteresseerden vanaf het 

jaar ze 16 worden of ouder zijn. De cursussen zijn haalbaar voor iedereen met een basiskennis van 

gymnastiek. Aan het einde van de jurycursus wordt er een oriënterende test afgenomen die bedoeld 

is om de cursisten een beter zicht te geven op de eigen jurycompetentie. Eventueel kan een 

bijkomende inspanning gevraagd worden zoals schaduwjureren op een wedstrijd.  

 

De behaalde brevetten blijven geldig zolang het programma geen grondige wijzigingen ondergaat. 

Indien een jurylid regelmatig jureert blijft zijn jurybrevet langer geldig. Zo niet dient hij om de 4 jaar 

een nieuw examen af te leggen. 

 

Juryleden met een brevet van een andere federatie zijn ook welkom. Zij dienen dit in te sturen om als 

gediplomeerd beschouwd te worden. 
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AANTAL VEREISTE JURYLEDEN PER DAGDEEL 
Het aantal vereiste juryleden wordt bekeken per dagdeel (voormiddag/namiddag). 

 

LANGE MAT, TUMBLING, TRAMPOLINE, AGH, AGD 

• Vanaf 1 deelnemer = minimum 1 gebrevetteerd jurylid 

• Van 6 tot en met 20 deelnemers = minimum 2 gebrevetteerde juryleden 

• >20 deelnemers = minimum 3 gebrevetteerde juryleden 

 

DANS - DEMO 
Per club: minimum 1 jurylid  

 

ACROGYM 

• 1-5 formaties: minimum 1 gebrevetteerd jurylid 

• 6-15 formaties: minimum 2 gebrevetteerde juryleden 

• > 15 formaties: minimum 3 gebrevetteerde juryleden 

 

DUUR VAN JUREREN + VERGOEDING 
De juryleden dienen een volledig dagdeel (voormiddag of namiddag) te jureren.  

 

Het aantal nodige juryleden wordt bepaald per dagdeel. Dit wil zeggen dat als een club een wedstrijd 

tumbling meedoet en C-niveau bv. in de voormiddag is (dagdeel 1) en B-niveau in de namiddag 

(dagdeel 2) dat het aantal juryleden afhankelijk is van het aantal deelnemers per dagdeel.  

 

Concreet: Club x heeft 12 gymnasten in C-niveau en 11 gymnasten in B-niveau. Dan dient deze club 2 

juryleden per dagdeel afvaardigen (mogen dezelfde zijn) en geen 3 ( >20 gymnasten in totaal). 

Per dagdeel mogen dezelfde juryleden of andere juryleden voorzien worden. Indien een club voor 

juryleden van buiten af  (niet van een club van Sporta of juryleden van andere clubs binnen Sporta 

kunnen zorgen, tellen deze ook mee voor hun club. 

  

Alle juryleden krijgen een kilometervergoeding van €0,3/km gerekend vanaf hun thuisadres. Er wordt 

hierin geen onderscheid gemaakt tussen gediplomeerde en niet-gediplomeerde juryleden. 
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BOETE 
De boetes worden berekend per dagdeel. De getallen in de linker kolom zijn de juryleden die nodig zijn 

(dus 3 indien >20 gymnasten), in de bovenste rij staan de mogelijke combinaties die de clubs hebben 

om iemand af te vaardigen. B staat voor gebrevetteerd jurylid, NB voor niet gebrevetteerd en een 0 

als er niemand wordt afgevaardigd. 

 
0 1 B 2B 3B 1NB 2NB 3NB 1B+1NB 1B+1NB+0 2B+1NB 1B+2NB 

1 €15 
   

€7,5 
      

2 € 25 €10 
  

€17.5 €15 
 

€7,5 
   

3 € 35 €20 €10 
 

€27.5 €25 €22,5 
 

€17,5 €7,5 €15 

 

Vb1. Club x neemt deel met 12 gymnasten. Zij dienen dus 2 juryleden af te vaardigen. Indien ze 

niemand afvaardigen betalen zij €25 boete. Geven ze 1 niet-gebrevetteerd jurylid opgeven moeten zij 

€17.5 boete betalen. 1 gebrevetteerd en 1 niet-gebrevetteerd = €7.5 

Vb2. Club y heeft 23 deelnemers en hebben dus 3 juryleden nodig. Vaardigen ze 1B (1 gebrevetteerd 

jurylid) af betalen ze €20, 3NB (3 niet gebrevetteerde) = €22.5 

 

OPGELET: Niet gediplomeerde juryleden worden ENKEL toegelaten indien er te weinig juryleden zijn 

én op voorwaarde dat ze over ervaring of voldoende kennis beschikken om te jureren. 

 

BONUS 
Alle juryboetes betaald door de clubs worden in 1 spaarpot gestoken. 

Op het einde van het seizoen verdeelt men de spaarpot over alle clubs. Dit gebeurt in verhouding met 

het aantal gediplomeerde juryleden die ze hebben afgevaardigd. De verdeling gebeurt als volgt: het 

totale bedrag in de  spaarpot wordt gedeeld door het totaal aantal gediplomeerde juryleden die 

gejureerd hebben dat seizoen. Dit bedrag wordt dan per club vermenigvuldigd met het aantal 

gediplomeerde juryleden die ze hebben afgevaardigd. 

Vb: 250€ in pot, over heel het seizoen hadden we 30 gediplomeerde juryleden: 250/30 = 8,3 

Rik van club 1 heeft 5 keer gejureerd = 8,3 x 5 = €41,5 

Inge van club 2 heeft 1 x gejureerd = €8,3 

Jan van club 1 heeft 3 x gejureerd x 3 = €24,9 

Club 1 krijgt dan € 41,5+ €24,9 = €66,4  

Club 2 krijgt €8,3 

 

Opmerking: Nieuwe clubs of clubs die voor het eerst in een discipline deelnemen, zijn niet verplicht 

om juryleden af te vaardigen. 

Opmerking 2: Stel dat een jurylid ziek is op de dag van de wedstrijd, dan dient deze vervanging te 

zoeken. Indien er niemand van hetzelfde niveau gevonden kan worden (dus B vervangen door B) dient 

de club een doktersbriefje binnen te brengen, zo niet zal de club alsnog boete moeten betalen. 


