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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Europees kampioenschap Ritmische Gymnastiek 
Datum  1 – 3 juni 2018 
Plaats:  Valladolid (ESP) 
 
Categorieën:  Juniores (°2003-2004-2005) en seniores (°2002 en ouder) 
 
Programma: Seniores: groepsoefeningen en individuele competitie op uitnodiging  

 Hier wordt geen selectieprocedure voor opgemaakt, gezien België niet in aanmerking komt. 
Juniores: teamcompetitie = 2 gymnasten brengen 8 oefeningen (2H, 2B, 2K, 2L), waarvan de 6 beste 
score worden samengeteld voor het totaalklassement 

 
Deadlines: Definitive entry:  1 maart 2018 
  Nominative entry: 4 mei 2018 
 
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 
(deadline = 15 december 2017). 

 De kosten voor deelname aan voorbereidende wedstrijden en EK 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. 

 Gymnast is lid van de Koninklijke Belgische Turnbond (GymFed/FfG). 
 Gymnast is geboren in 2003, 2004 of 2005 en neemt deel in de juniorescategorie in 2018. 
 Gymnast beschikt over een FIG-licentie die minimum tot einde van het WK geldig is. 
 Gymnast bezit de Belgische nationaliteit. 

 
 
2. Selectieprocedure  
 
Selectienorm: 
 

- Minimumscore: 10.400 per tuig. Om een team te selecteren, moet - door 2 gymnasten voor 6 van de 8 
oefeningen (cfr. UEG-reglementering) – een gevalideerd minimum geturnd te zijn.  

- Door een gebrek aan referentiewedstrijden sinds de nieuwe FIG-code, behoud de KBT het recht om deze 
selectiecriteria eventueel te herzien na de Grand Prix in Moskou (RUS) van 17-18.02.2018. 

- Op moment van de definitieve inschrijving, zal de KBT – na akkoord van de betrokken gymnasten – beslissen 
of er een team kan ingeschreven worden. 

- De definitieve selectie stopt 48u voor de dag van nominatieve inschrijving.  
- Indien meerdere gymnasten het minimum voor een tuig behalen, zal volgende in rekening genomen worden: 

o Beste gymnast (soms van 4 beste tuigscores) over de 4 tuigen heen. 
 Het realiseren van het minimum voor een tuig garandeert dus niet automatisch een 

selectie 
 
 
Selectieve wedstrijden: 
 
Alle FIG-erkende wedstrijden in het buitenland die doorgaan tot 48u voor de deadline van nominatieve inschrijving.  
 
 


