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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Europees Kampioenschap Ritmiek 
Datum  21 – 24 mei 2020 
Plaats:  Kiev (UKR) 
 
Categorieën:  Juniores (° 2007 – 2006 – 2005) en seniores (° 2004 en ouder) 
 
Programma: Seniores: individuele competitie (met top 24 van vorige EK) en groepsoefeningen 

➔ Update 25.10.2019: België kwam aanvankelijk niet in aanmerking. UEG heeft echter een 
communicatie gedaan dat – vermits het EK in het selectietraject voor de Olympische Spelen zit - 
er geen potentiële kandidaten mogen geweigerd worden. Deze kunnen extra aan de competitie 
toegevoegd worden in een aparte wedstrijdgroep. Daarom wordt hieronder een aangevulde 
procedure opgemaakt. 

 
 Juniores: individuele competitie met 1 – 4 gymnasten met 4 tuigen (touw, bal, knotsen, lint). De 

wedstrijd omvat 8 oefeningen en een gymnast met deelnemen met 2 – 4 oefeningen 
➔ Hiervoor wordt onderstaande selectieprocedure opgesteld 

 
Deadlines Definitive entry:  3 maanden voor EK – exacte datum te bevestigen 
  Nominative entry: 4 weken voor EK – exacte datum 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 
en dit ten laatste tegen 31 oktober 2019 (juniores) of 15 november 2019 (seniores). 

▪ 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 2007 – 2006 - 2005 en neemt deel in de juniorescategorie of in 2004 of 

vroeger en neemt deel in de seniores categorie tijdens de selectieve wedstrijden. 
▪ Gymnast beschikt over een FIG-licentie die minimum tot einde van het EK geldig is. 
▪ Gymnast bezit de Belgische nationaliteit. 
▪ Gymnast en entourage gaan akkoord met de ‘Engagementsverklaring Internationale 

wedstrijden’ 
 
2. Selectieprocedure 
 
SENIORES: 
 

- Minimumscore van 60.000 punten (4 tuigen op zelfde selectieve wedstrijden) om zich als individuele senior 
te kunnen selecteren voor EK. 

- Alle FIG-erkende wedstrijden (vanaf moment van melding instappen in procedure) die doorgaan tot 48u voor 
de deadline van nominatieve inschrijving komen in aanmerking als selectieve wedstrijden. 

- Indien meerdere gymnasten de gevraagde norm halen, zal de hoogste score behaald op één van de selectieve 
wedstrijden voorrang hebben. 
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JUNIORES: 
De selectieprocedure verloopt in 2 fasen: 
 
1ste fase (1.11.2019 – 31.03.2020): 
 

• Selectienorm per tuig: 
o Touw: 12.000 punten 
o Bal: 12.500 punten 
o Knotsen: 12.500 punten 
o Lint: 11.500 punten 

• Alle FIG-erkende wedstrijden komen in aanmerking als selectieve wedstrijd in deze fase 
 
Gymnasten die – tijdens eenzelfde selectieve wedstrijd – de selectienorm behalen voor minimum twee tuigen, kunnen 
verder gaan in de procedure. 
 
Indien tijdens de eerste fase 

- voor elk tuig (touw – bal – knotsen – lint) twee keer de norm werd geturnd, zal er een team worden 
ingeschreven (2 – 3 – 4 gymnasten) voor het EK en gaan we door naar de 2de fase om de samenstelling 
hiervan te bepalen. 

- voor één of meerdere tuigen slechts een keer de norm werd geturnd, zal die gymnast (indien die voor de 4 
tuigen selectienormen turnt) worden ingeschreven voor het EK. 

- voor één of meerdere tuigen geen norm werd geturnd, zal er geen inschrijving zijn voor het EK. 
2de fase (1.04.2020 – 20.04.2020): 
 
Alle gymnasten (die tijdens eenzelfde selectieve wedstrijd de selectienorm behalen voor minimum twee tuigen) 
nemen deel aan de Internationale FIG-wedstrijd in Sofia (BUL) – 12-14.04.2020. 
 
Alle eerder behaalde selectienormen worden geannuleerd en op basis van de prestaties op die wedstrijd wordt het 
team voor het EK bepaald (twee hoogste scores per tuig). Indien deze compositie tot meer dan 4 gymnasten zou 
leiden, zal een ranking worden opgesteld: 

• Hoogste score voor een tuig = 5 punten, 2de hoogste score = 4 punten,… 

• Som van de rankingpunten per tuig wordt gemaakt en de 4 gymnasten met de hoogste totale rankingscore 
worden afgevaardigd. 

• Indien een gymnast met de hoogste score op een tuig niet bij de top 4 zit, zal er overleg zijn tussen KBT en de 
persoonlijke coaches om eventuele aanpassingen te doen. 

 
Dit alles met het oog om het sterkst mogelijk team af te vaardigen naar het EK, los van individuele voorkeuren. 
 
 
 


