Forza Cup 2020
Forza Gymnastica Goes organiseert zaterdag 4 juli 2020 de 14e editie van de Forza Cup.
De Forza Cup is een internationale springwedstrijd voor trampoline, dubbel minitramp en
minitrampoline. De wedstrijd vindt plaats in de topsporthal van het Omnium in Goes. In de
afgelopen jaren is het evenement met honderden deelnemers uit binnen- en buitenland
uitgegroeid tot een toonaangevende springwedstrijd. Springers kunnen deelnemen in een A- en
B-klasse verdeeld over vijf leeftijdscategorieën. Net als voorgaande jaren nodigt Forza Gymnastica
verenigingen uit Nederland en het buitenland uit.
Organisatie
Forza Gymnastica
Monique Klein
info@forzacup.nl
www.forzacup.nl
www.facebook.com/ForzaGymnastica
Locatie
Omnium
Zwembadweg 2
4463 AB Goes
www.omnium.nl
Programma
Het voorlopig programma van de Forza Cup is als volgt:
Vrijdag 3 juli
15.00-19.00 uur: Aankomst deelnemende verengingen
19.00-21.30: Vrije training
Zaterdag 4 juli
Vanaf 08.30 uur: Zaal Omnium open
09.20 – 12.00 uur: Ochtendwedstrijd
12.00 – 12.30 uur: Prijsuitreiking ochtendwedstrijd
13.00 – 18.00 uur: Middagwedstrijd
18.00 – 18.30 uur: Prijsuitreiking middagwedstrijd
19.00 uur uur: Diner in het Omnium en feestavond in tropisch zwemparadijs.
Het definitieve programma wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen. Hier wordt
u te zijner tijd van op de hoogte gebracht.
Wedstrijdniveaus
Er zijn twee wedstrijdniveaus op alle drie de toestellen: de A- en de B-klasse.

Leeftijdscategorieën
A-klasse
2008-2009
2006-2007
2004- 2005
2003 en ouder

B-klasse
2010 en jonger
2008-2009
2006-2007
2005-2004
2003 en ouder

Bij onvoldoende deelnemers kunnen er binnen een niveau leeftijdscategorieën worden
samengevoegd. De minimale moeilijkheid van de jongste categorie geldt dan voor alle deelnemers
binnen deze samengevoegde categorie.
In de A-klasse is het mogelijk om jongere springers (geboren in 2010 of jonger) in te schrijven. Zij
zullen dan worden ingedeeld in de leeftijdscategorie 2008-2009.
Reglement en materiaal
Deelname is alleen mogelijk voor leden van een nationale bond die is aangesloten bij de FIG. Op
trampoline en dubbel minitrampoline is het FIG-reglement van toepassing. Op minitrampoline
wordt het regelement Groepsspringen van de KNGU (versie augustus 2019) gebruikt (zie bijlage
voor de moeilijkheidstabel en de website van de KNGU voor de volledige tekst.) De vereisten per
onderdeel zijn opgenomen in de bijlagen.
Er wordt tijdens de Forza Cup uitsluitend gebruik gemaakt van toestellen die voldoen aan de FIGeisen. In de A-klasse op trampoline bestaat de eindscore naast de D- en E-score ook uit een TOFscore. Dit geldt niet voor de B-klasse.
In het geval van een gelijke totaalscore na de voorronde wordt de plaats bepaald aan de hand van
de volgende tiebreakregels:
1. De hoogte E-score van de laatste oefening.
2. De hoogste totale E-score van alle oefeningen.
3. Mocht er dan nog een gelijke stand zijn dan wordt de tie niet gebroken en zijn er dus meer
finalisten.
Deze regels wordt ook toegepast bij een eventuele gelijke stand na de finale om definitieve
plaatsing te bepalen.
Jury
Iedere deelnemende vereniging levert één jurylid per ingeschreven onderdeel. Bij meer dan tien
deelnemers per onderdeel levert deze vereniging een tweede jurylid. Juryleden dienen in het bezit
te zijn van een geldig FIG of nationaal jurybrevet.
Elke deelnemende vereniging is verplicht tenminste één jurylid te leveren. Voor elk volgend
ontbrekend jurylid wordt een boete van € 50,- in rekening gebracht
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de Forza Cup bedraagt € 12,50- per springer per onderdeel. Er geldt een
maximum van twee onderdelen per springer. We vragen de bedragen voor 15 juni 2020 over te
maken op IBAN-nummer NL58 RABO 0380 5631 85 t.n.v. Forza Gymnastica Goes. Het
inschrijfgeld moet na deze datum op de dag van aankomst voor de wedstrijd contant worden
betaald.

Overnachtingen
In Goes en omstreken zijn verschillende mogelijkheden voor deelnemers om te overnachten. De
camping bij het Omnium is een van de opties. Meer informatie hierover is te vinden op de website
www.omnium.nl/camping of via +31 (0)113-233388. In verband met verbouwing aan het
Omniun is er beperkte plaats om te overnachten, reserveer tijdig!
Voor andere overnachtingsmogelijkheden kunnen deelnemers contact opnemen met de VVV in
Goes via +31 (0)113-235990.
Diner en feest
Na de wedstrijd is er een diner in het Omnium. Kosten zijn €10,- per persoon. Aansluitend is er
een Tropical Swimming Party in het zwemparadijs van het Omnium. De kosten van het
zwembadfeest bedragen € 5,- per persoon (digitaal vooraf bestellen, op de dag zelf zijn ze € 7,50).
De deelnemers en begeleiders die gebruik willen maken van het diner en/of aanwezig willen zijn
bij het zwembadfeest kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. Tijdens de wedstrijd zelf is
er ook nog de mogelijkheid om toegangsbewijzen voor het diner en/of het zwembadfeest aan te
schaffen.
Aansprakelijkheid
De vereniging Forza Gymnastica aanvaardt, tenzij dit aan opzet en/of grove nalatigheid van de
medewerkers van de vereniging is te wijten, geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens
of ten gevolge van het internationaal toernooi op 4 juli 2020.
Deelname en meer informatie
Meer informatie en de inschrijfformulieren zijn te vinden op de website www.forzacup.nl . Voor
het gemak hebben wij de bijlagen en inschrijfformulieren ook bijgevoegd. Inschrijven kan tot 1
juni 2020.
We hopen iedereen op 4 juli (weer) te zien in Omnium voor de 14e editie van de Forza Cup.
Met vriendelijke groet,
Monique Klein

