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1. Algemene informatie 

IAG 2022 “Klein IAG!” 

 

Van 26-27 mei zullen we op veler verzoek toch een kleine editie van het IAG organiseren. Klein, 

omdat we op zaterdag en zondag de laatste plaatsingswedstrijden van de ABC gymnasten 

organiseren. Die dagen vallen dus helaas af, vandaar dat we het niet wegzetten als een 

‘Internationaal Event’,  hoewel er wel ook interesse is vanuit België om deel te nemen. Omdat we 

snappen dat na 2 jaar amper wedstrijden de gymasten en coaches hunkeren naar 

wedstrijdmomenten zijn we toch aan het regelen gegaan. Dank voor alle deelnemers aan de 

enquête, dankzij jullie weten we waar de behoeften liggen. We gaan voor een flink DE toernooi, 

maar ook de ABC gymnasten krijgen de kans om te ‘shinen’. Zie het als een mooie afsluiting van het 

acrojaar als je al klaar bent met de wedstrijden, zie het als een mooi oefenmoment richting een halve 

finale, plaatsingswedstrijd of finale! De reden maakt niet uit, maar sluit je gezellig aan. 

 

Het wedstrijdschema is op dit moment nog niet exact bekend, de verwachting is DE op vrijdag 27 mei 

en ABC op donderdag 26 mei. Dit zal bekend gemaakt worden halverwege april als alle inschrijvingen 

verwerkt zijn. Dit geldt ook voor de workshops.  

Jurering zal plaatsvinden op basis van onderstaande regels;  

Youth 8– 15 years FIG Rules for 11 – 16  No length deduction 

Age Group 11 – 16 years FIG rules for 11 – 16  No length deduction 

Juniors 1 
Juniors 2 

12 – 18 years 
13  - 19 years 

FIG rules for 12 – 18  
FIG rules for 13 - 19 

No length deduction 

Seniors 12 years and older FIG rules for Senior No length deduction 

B / C /D/ E level Kijk op het 
aanmeldformulier 

voor alle categorieën  

KNGU Regels No length deduction 

Regels KNGU: https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/acrobatische-

gymnastiek/documenten   

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/acrobatische-gymnastiek/documenten
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/acrobatische-gymnastiek/documenten
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2. Tijdschema Klein IAG 2022 

Nog nader te bepalen, globale dagindeling half april bekend. Na de loting 1 mei kunnen we dit 
nauwkeuriger aangeven.  

         

3. Locatie en contactinformatie 

Locatie wedstrijd en workshops; De Plek (FlikFlak hal) 

Marathonloop 7 

5235 AA ’s-Hertogenbosch 

Netherlands 

Contactpersoon: 

Name Cynthia Homminga 

Telephone number +31620827466 

Email address:  acro@iagsportevent.nl 

 

E-mail adres voor muziek:     acro@iagsportevent.nl  

E-mail adres voor wedstrijdbladen   acro@iagsportevent.nl  

 

4. Competitie programma 

Competitie programma ABC  

De pupillen laten hun combioefening zien, de  overige ABC teams laten hun tempo en balans 

oefening zien, de A  junioren en A senioren aangevuld met een combioefening. Het totaal behaalde 

aantal punten opgeteld bepaalt de uiteindelijke ranking, met een prijsuitreiking na afloop van het 

wedstrijdblok. 

Jury 

Iedere vereniging wordt geacht minimaal 1 jurylid te leveren per dag(deel). Meer mag uiteraard 

altijd. Voldoe je hier niet aan, dan volgt een boete van € 100 per wedstrijddag. Opgave van juryleden 

uiterlijk 10 april, tegelijk met de nominatieve inschrijving. Rudolf Kloppenburg zal de jurypanels 

vervolgens samenstellen.  

Competitie programma DE  

D en E teams hebben wedstrijd in hun eigen categorie, ‘Instap’, ‘Jeugd’, ‘Junior’ en ‘Senior’. Een 

combioefening, met een prijsuitreiking na afloop van het wedstrijdblok. 

Jury 

Iedere vereniging wordt geacht minimaal 1 jurylid te leveren per dag(deel). Meer mag uiteraard 

altijd. Voldoe je hier niet aan, dan volgt een boete van € 100 per wedstrijddag. Opgave van juryleden 

uiterlijk 10 april, tegelijk met de nominatieve inschrijving. Rudolf Kloppenburg zal de jurypanels 

vervolgens samenstellen.  

mailto:acro@iagsportevent.nl
mailto:acro@iagsportevent.nl
mailto:acro@iagsportevent.nl
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5. Reglementen  

De volgende reglementen worden aangehouden : 
 - Code Of Points  
 - Tables Of Difficulty  
 - All newsletters  
 - World Age Group Rules 

- KNGU rules (B / C / D / E level) 
 

6. Loting 

De loting zal op 1 mei 2022 plaatsvinden, waarna we zo snel mogelijk de blokschema’s zullen 

publiceren in samenwerking met Acro Support NED. Ieder team ontvangt tijdig zijn 

wedstrijdnummer, dit moet ingevuld worden op het wedstrijdblad en bij het aanleveren van de 

muziek.  

7. Wedstrijdbladen en muziek  

Wedstrijdbladen: 

De wedstrijdbladen moeten in PDF-file VOOR  12 mei 2022 opgestuurd worden naar: 

acro@iagsportevent.nl  

(Kleine wijzigingen mogen op de dag zelf op een uitgeprint blad (tijdig) overhandigd worden aan de 

juryvoorzitter).  

 

Gebruik de volgende codering: 

Wedstrijdnummer_categorie_leeftijdscategorie_oefening 

Voorbeeld: 16_MXP_S_BAL.PDF 

NB: Y = Youth;  AG = Age Group;  J = Junior;  S = Senior; B = B level; C = C level; D = D level ; E = E level 

BAL = Balance, DYN = Dynamic, COM = Combined 

Muziek: 

De muziek moet als MP# bestand VOOR 12 mei 2022 aangeleverd worden op: acro@iagsportevent.nl 

De muziek wordt op een computer afgespeeld. Zorg dat je op de wedstrijddag een USB stick met de 

muziek bij je hebt voor de zekerheid.  

Gebruik de volgende codering: 

Wedstrijdnummer_categorie_leeftijdscategorie_oefening  

voorbeeld: 16_MXP_S_BAL.mp3 

NB: Y = Youth;  AG = Age Group;  J = Junior;  S = Senior, B = B level, C = C level, D = D level, E = E level 

BAL = Balance, DYN = Dynamic, COM = Combined 

 

 

mailto:acro@iagsportevent.nl
mailto:acro@iagsportevent.nl
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8. Alle data op een rij 

- 1 april 2022, deadline definitieve inschrijving via https://www.eventbrite.com/e/klein-iag-tickets-

296836835967   

- 10 april 2022, deadline nominatieve inschrijving (lijst volgt per mail na definitieve inschrijving) → 

Lijst retour aan organisatie acro@iagsportevent.nl 

- 10 april 2022, deadline opgeven juryleden via mail aan acro@iagsportevent.nl 

- 1 mei 2022, loting, de wedstrijdnummers en blokschema’s volgen z.s.m. in samenwerking met 

AcroSupportNed 

- 12 mei 2022, deadline voor het aanleveren van de wedstrijdbladen en de muziek (let op de juiste 

codering) via: acro@iagsportevent.nl 

 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/klein-iag-tickets-296836835967?fbclid=IwAR32jLvTgTlfgwmTqxuIEFOoFprltRIK8QBVtZ9yKoGaNmDWNtl-llmcpYg
https://www.eventbrite.com/e/klein-iag-tickets-296836835967?fbclid=IwAR32jLvTgTlfgwmTqxuIEFOoFprltRIK8QBVtZ9yKoGaNmDWNtl-llmcpYg
mailto:acro@iagsportevent.nl
mailto:acro@iagsportevent.nl
mailto:acro@iagsportevent.nl

