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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Wereldkampioenschap Ritmiek 
Datum  16 – 22 september 2019 
Plaats:  Baku (AZE) 
 
Categorieën:  Seniores individueel/team en groepen 
 
Programma: Seniores (°2003 en vroeger): kwalificaties individueel/teams – finale 24 beste – tuigfinales 
 Voor de competitie groepsoefeningen wordt geen selectieprocedure opgesteld. 
 
Deadlines Provisional entry: 5 maanden voor WK – te bevestigen 
  Definitive entry:  3 maanden voor WK  – te bevestigen 
  Nominative entry: 4 weken voor WK  – te bevestigen 
 
Vereisten Gymnasten die in aanmerking wensen te komen voor een eventuele selectie dienen te voldoen aan: 

 Schriftelijke melding dat betrokken gymnast in aanmerking wil komen voor de selectieprocedure  
 De kosten voor deelname aan voorbereidende wedstrijden en WK zelf dragen. In geval van niet-

deelname, zelf om dwingende redenen, zullen enkel de kosten die door de Koninklijke Belgische 
Turnbond kunnen gerecupereerd worden niet worden doorgerekend. Gymnasten die op het WK 
50% van het klassement turnen, krijgen de kosten voor WK-deelname terugbetaald). 

 Gymnast is lid van de Koninklijke Belgische Turnbond (GymFed/FfG). 
 Gymnast is geboren in 2003 of eerder en neemt deel in de seniorescategorie tijdens de 

selectieve wedstrijden. 
 Gymnast beschikt over een FIG-licentie die minimum tot einde van het WK geldig is. 
 Gymnast bezit de Belgische nationaliteit. 
 Gymnast en entourage gaan akkoord met de ‘Engagementsverklaring Internationale 

wedstrijden’ 
 

 
 
2. Selectieprocedure 
 
Selectienorm: 
 

- Minimumscore van 38.100 punten (3 beste tuigen op zelfde selectieve wedstrijden) om zich als individuele 
gymnast te kunnen selecteren voor EK. 

- Indien minimum 12.700 punten voor een tuigoefening werd behaald, kan een selectie behaald worden, op 
voorwaarde dat 3 of 4 gymnasten samen voor 8 oefeningen (max. 2 x hoepel, 2 x bal, 3 x knotsen, 3 x lint) de 
selectie behaalden. In elk geval zal een gymnast die de individuele selectie behaalde altijd voorgaan. 

- De mogelijkheid tot het behalen van een selectie stopt 48u voor de dag van nominatieve inschrijving.  
- Op moment van definitieve inschrijving zal (in overleg met kandidaten) beslist worden hoeveel plaatsen er 

worden voorzien en wat de hieraan verbonden kosten zijn. 
 
Selectieve wedstrijden: 
 
Alle FIG-erkende wedstrijden (vanaf moment van melding instappen in procedure) die doorgaan tot 48u voor de 
deadline van nominatieve inschrijving.  
 


