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Reglement selectie EG 2019 

 
1. EUROPEAN GAMES 2019 

 

De European Games 2019 gaan door in Minsk (BLR) van 21 tot 30 juni 2019.  Op deze EG kan wordt enkel 
een wedstrijd georganiseerd voor ‘Women’s Groups’ en ‘Mixed pairs’. België is voor beide categoriën 
geselecteerd. Daar er dit jaar in topsport geen Mixed Pair is en er geen clubteam een voldoende hoog 
internationaal niveau kan brengen, wordt die plaats vrijgegeven voor een ander land. 
 

2. PRESELECTIE WOMEN’S GROUP   

 
Trio 1: 
Charlotte Van Royen 
Britt vanderdonckt 
Talia De Troyer 
 
Trio 2: 
Lise De Meyst 
Bo Hollebosh 
Yana Vastavel 
 
3. DOELSTELLINGEN 

 
Voor elke wedstrijd is de doelstelling een finaleplaats met kans op medaille. 
 
4. SELECTIETRAJECT 

 

Volgende wedstrijden staan op de planning in het selectietraject: 

 8-10 maart World Cup Maia, POR 

 12-14 april World Cup Puurs, BEL 

 1-2 juni BK Libramont, BEL (indien nodig) 
 
5. PROCEDURE 

 

- Op elke wedstrijd wordt zowel balans als tempo in rekening gebracht. Wanneer beide teams de finale 

kunnen turnen wordt de score van de combined oefening mee in rekenining gebracht. 

- Wie na de 2 World Cups de hoogste score behaalt (de som van elke oefening); is geselecteerd voor 

de European Games. 

- Wanneer de scores te dicht bij elkaar liggen, dan telt het BK als laatste selectieve wedstrijd. 
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6. RESERVETEAM 

 
Het team dat de selectie niet haalt, wordt aangeduid als reserveteam en moet tot op het laatste moment 
klaar staan om het geselecteerde team te vervangen, ingeval van blessure, ziekte ed. 
 
7. RICHTLIJNEN GYMNASTEN IN HET SELECTIETRAJECT 

 
Om in aanmerking te komen voor selectie dient elke gymnast: 

- In de preselectie te zitten. 

- Het teambelang te dienen in communicatie en trainingsattitude, en zich dus ook te onthouden van 

negatieve commentaren aan derden. 

- De reglementen van de betreffende federatie na te leven en te respecteren. 

- Een gymnast die zich negatief uitlaat naar derde kan uit de (pre)selectie gezet worden. Kritische 

vragen kunnen steeds intern gesteld worden aan de topsportcoördinator van zijn federatie. 

- Het volledige voorbereidingsprogramma te volgen. Een gymnast die een uitnodiging voor een KBT-

training/stage of testtraining, een selectie voor een internationale wedstrijd weigert zonder 

medisch attest afgeleverd door de medische staf van zijn federatie, wordt uitgesloten van 

preselectie én bijgevolg ook van eventuele selectie. 

- Eens geselecteerd dienen gymnasten vormbehoud te tonen, ook de reservegymnasten. 

- Zo niet kan de selectie, ook na nominatieve inschrijvingsdatum, alsnog gewijzigd worden op 

voordracht van de Headcoach aan de RvB KBT. 

 
8. COMMUNICATIE GYMNASTEN EN CLUBS 

 

- Rechtstreeks aan de (preselectie) gymnasten; 

- Publicatie van de procedure op www.gymfed.be / www.FFGym.be 

 

http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/

