DIRECTIVES
De GymnastiekFederatie Vlaanderen, Vlaamse vleugel van de Koninklijke Belgische Turnbond,
nodigt jullie uit om deel te nemen aan het jongerentoernooi op de eerste “Flanders International
Team Challenge”, een internationale ploegenwedstrijd op podium voor Artistieke Gymnastiek
Dames. De wedstrijd zal doorgaan op zondagvoormiddag 31 mei 2015.
DISCIPLINE

Artistieke Gymnastiek Dames

ORGANISATIE

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
- Adres: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
- Contactpersoon: Ilse Arys
- Tel. nummer: +32 (0)9 243 12 00
- Fax nummer: +32 (0)9 243 12 29
- E-mail: info@GymFed.be
- Website: www.GymFed.be

LOCATIE

Gent - België

DATA

31 mei 2015

PLAATS

Topsporthal Vlaanderen
- Adres: Zuiderlaan 14 – 9000 Gent
- Tel. nummer: +32 (0)9 244 72 22
- Fax nummer: +32 (0)9 221 37 34
- Website: www.topsporthal.be
De competitiehal, trainingshal en opwarmingshal bevinden zich allemaal
op dezelfde locatie.

WEBSITE

http://www.FITChallenge2015.com

TOESTEL

Janssen-Fritsen
De competitie zal doorgaan op een podium.

LEVERANCIER
REGLEMENTERING

De wedstrijd zal doorgaan volgens de FIG-rules voor junioren
= Jun FIG-code
Gymnasten dienen op de voorafgaande GymFed-wedstrijden (seizoen
2014-2015) de puntennorm voor het BK (A12 of A13 jaar) te hebben
geturnd om te kunnen deelnemen aan dit toernooi.

LEEFTIJD

Geboortejaren: 2002-2003

INSCHRIJVINGS
DEADLINES

De nominatieve inschrijving kan enkel online. De wedstrijd zal enkel
doorgaan indien er minimaal 8 ploegen zijn ingeschreven op de datum
van de nominatieve registratie.
JONGEREN

INSCHRIJVINGS

Nominatieve Inschrijving: 15-04-2015

€25/gymnast
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GELD
ACCREDITATIE

Bij aankomst wordt iedereen geaccrediteerd, volgende zaken worden
gecontroleerd:
- Betaling van inschrijvingsgeld en diverse kosten
- Muziek voor de vloeroefening
Je accreditatie zal beschikbaar zijn aan het secretariaat. Gelieve je
accreditatie steeds te dragen.

WEDSTRIJD

We accepteren maximaal 64 gymnasten voor de jongerenwedstrijd.
Het competitieformat ziet er als volgt uit:
 4-4-3: 4 gymnasten in een team, alle 4 turnen, 3 beste scores
tellen per toestel.
 Individuele gymnasten kunnen in een gemengd team aantreden
Individueel en teamresultaat en medailleuitreiking.

VOORLOPIGE
DAGINDELING

Zaterdag 30 mei 2015
Vrije training in de trainingshal (volgens opgesteld schema)
Zondag 31 mei 2015
Wedstrijd JONGEREN
Finales JUN/SEN
Farewell receptie

EVENT MANAGER

Event Manager: Ilse Arys
Contact: +32 (0)9 243 12 00 – info@gymfed.be

PERS

Persverantwoordelijke: Inge Doens
Contact: +32 (0)9 243 12 00 – info@gymfed.be

MEDISCHE
VOORZIENINGEN

Er zullen een medische staf en dokter aanwezig zijn gedurende de
competities.
Dopingcontrole is mogelijk zoals voorzien door WADA (World AntiDoping Agency).

VERZEKERING

Alle gymnasten dienen een GymFed-wedstrijdlicentie te hebben en in
orde te zijn met hun medisch protocol voor de reguliere wedstrijden.

TRANSPORT

Indien je hotelaccommodatie boekt bij het organisatiecomité zal er
transport voorzien worden van het hotel naar de wedstrijdhal en terug.

ACCOMMODATIE

Volgende is inbegrepen in het accommodatiepakket :
- Kamer + stadsbelasting
- Vol pension + Farewell receptie
- Transport van het hotel naar de wedstrijdhal en terug.
Holiday Inn Expo (***)
Kostprijs per persoon/nacht:
€ 148 – single room
€ 98 – dubbel/twin room
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Formule 1
Kostprijs per persoon/nacht:
€ 97 – single room
€ 80 – dubbel /twin room
€ 72 – triple room
De kamers in dit hotel hebben douches
gemeenschappelijke badkamer op de gang.

en

toiletten

in

een

Het accommodatieformulier dient ten laatste op 22 februari 2015 online
te worden ingevuld. De hotelkamers worden toegekend op basis van
“first come, first serve”.
De kosten voor de accommodatie dienen te worden betaald als volgt:
50% van de kosten dienen te worden betaald na ontvangst factuur 1.
Reservaties zonder betaling van deze 50% zullen worden geschrapt. De
overige 50% dient te worden betaald na ontvangst factuur 2.
MAALTIJDEN

Iedere deelnemer/club dient zelf in te staan voor zijn eigen maaltijden
of kan deze bestellen via de organisatie aan € 20 voor een middagmaal
en € 15 voor het avondmaal (niet mogelijk op zondagavond gezien de
“Farewell Receptie’).
Indien een accommodatiepakket werd geboekt, zal de organisatie
voorzien in een ontbijt, middag- en avondmaal, alsook de deelname
aan de “Farewell Receptie”. Het ontbijt zal verzorgd worden in het
hotel, middag- en avondmaal zullen voorzien worden in de
competitiehal.
Het formulier voor het bestellen van de maaltijden dient online te
worden ingevuld tegen 15 april 2015. De kosten dienen betaald te
worden na ontvangst factuur. In geval van annuleringen na 15 april
2015 zullen er geen terugbetalingen meer gebeuren.

FAREWELL
RECEPTIE

Clubs/gymnasten die het accommodatiepakket boeken
organisatie, worden uitgenodigd op de “Farewell Receptie”.

bij

de

Extra tickets voor deze receptie (€ 28) kunnen online geboekt worden
bij de organisatie. De tickets dienen te worden betaald na ontvangst
factuur , niet-betaalde tickets worden geannuleerd. In geval van
annuleringen na 15 april 2015 zullen er geen terugbetalingen meer
gebeuren.
JURYLEDEN

Voor elk ingeschreven team dient er een Categorie I-jurylid te worden
opgegeven bij de online nominatieve registratie.
Indien geen jurylid wordt voorzien, zal er door de organisatie aan de
betrokken club een extra vergoeding aangerekend worden van € 250.
Deze vergoeding dient te worden betaald ten laatste op 15 april 2015.
De samenstelling van de jurypanels zal bepaald worden door de
organisatie, afhankelijk van het aantal deelnemers en opgegeven
juryleden.
Er zal niet meer dan 1 jurylid per team per panel opgesteld worden met
uitzondering van tijd en lijn juryleden.
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BANK GEGEVENS

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent - België
Rekeningnr: 442-8021711-35
Bank KBC Potuit - 9040 Gent
IBAN: BE57 4428 0217 1135
Swift code: KREDBEBB
Bij elke betaling gelieve volgende
Jongeren - club – onderwerp.

SAMENVATTING

Boeking accommodatie (online)
Betaling van de accomodatiekosten
- 50%
- 100%
Nominatieve Registratie (online)
Bestelling maaltijden (online)

te

vermelden:

FIT-Challenge

22.02.2015
Na ontvangst factuur
Na ontvangst factuur
15.04.2015

Betaling Inschrijvingsgeld
Betaling extra maaltijden

Na ontvangst factuur

Betaling jurybijdrage
REGISTRATIE LINKS

Nominatieve registratie
Boeking accommodatie
Bestelling maaltijden

Hoogachtend,

Sonja Deneyer
Secretaris-Generaal Koninklijke Belgische Turnbon
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