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1. Praktische informatie
Wedstrijd
Datum
Plaats:

Wereldkampioenschap Dubbele Minitrampoline
28-11-1.12.2019
Tokyo (JPN)

Categorieën: Seniores
Max. plaatsen: Trampoline individueel:
Trampoline synchroon:
Dubbele Minitrampoline:
Deadlines

Provisional entry:
Definitive entry:
Nominative entry:

4 dames – 4 heren
2 paren dames – 2 paren heren
4 dames – 4 heren

nog te bevestigen - 5 maanden voor wedstrijd
nog te bevestigen – 3 maanden voor wedstrijd
nog te bevestigen – 4 weken voor wedstrijd

2. Doelstellingen
Conform de beleidslijnen, dienen de gymnasten een reële kans te maken op het behalen van een
quotumplaats voor de World Games 2021. De selectienormen worden dan ook met dit doel opgesteld.
3. Selectienormen en -procedure
Vereisten:
 Gymnast is lid van de Koninklijke Belgische Turnbond (GymFed/FfG) en beschikt over de Belgische
nationaliteit
 Gymnast is geboren in 2002 of vroeger en treedt in 2019 op de selectiemomenten aan in de
seniorescategorie
 Gymnast beschikt over een geldige FIG-licentie of diende hiervoor een aanvraag in
 Gymnast onderschrijft de ‘engagementsverklaring delegaties internationale wedstrijden’
Normen:



Er wordt gesprongen volgens de FIG CoP 2017-2020.
Indien meer gymnasten (dan beschikbare plaatsen) de norm behaalden, zal een ranking opgesteld
worden, waarbij de hoogste score behaald op één van de selectieve wedstrijden in rekening wordt
genomen.

Seniores dames
Seniores heren




 2018

Selectienorm
68.500 punten
71.600 punten

Préselectienorm
68.000 punten
71.000 punten

De norm bestaat uit de scores van de 2 beste doorgangen van hetzelfde selectiemoment.
De préselectienorm kan enkel omgezet worden in een selectie indien deze norm zowel tijdens de
eerste selectieperiode als de tweede selectieperiode wordt gerealiseerd.
Indien de selectienorm gesprongen wordt tijdens de eerste selectieperiode, dient tijdens de
tweede selectieperiode minimum de préselectienorm gerealiseerd worden als vormbehoud.
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Selectiemomenten:
Eerste selectieperiode
 4-5.05.2019:
 26.05.2019:

Vlaams Kampioenschap DMT
Belgisch Kampioenschap DMT

Tweede selectieperiode
 14-15.09.2019:
 5-6.10.2019:

Selectietest in België of buurland
World Cup Valladolid (ESP)

4. Selectietraject
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Gymnasten die aan de vereisten voldoen en in aanmerking wensen te komen voor een selectie
voor het WK 2018 melden dit schriftelijk aan het secretariaat van de GymnastiekFederatie ten
laatste op 1.01.2019.
Bij de definitieve selectie (3 maanden voor WK) zal door KBT – op aangeven van de
verantwoordelijken Topsport - het aantal plaatsen voor het WK bepaald worden. Het maximum
aantal plaatsen die worden ingeschreven, zullen gecommuniceerd worden aan de betrokkenen.
De verantwoordelijken Topsport zullen de uiteindelijke samenstelling van de delegatie voor
effectieve deelname overmaken aan de Koninklijke Belgische Turnbond. Bij goedkeuring kan deze
delegatie deelnemen.
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