
 

 

 
WAGC TRAMPOLINE - DMT 2022 

 

 
 
Selectieprocedure 

   

 

© 2021  Datum: 23.12.2021 

 

De World Age Group Competition Trampoline (individueel en synchroon) en Dubbele Minitrampoline gaat 
door van 23 tot en met 26 november 2022 in Sofia (BUL). 
 
Gymnasten die in aanmerking willen komen om deel te nemen aan de WAGC moeten: 

▪ In 2022 aantreden in het A-niveau 
▪ Geboren zijn tussen 2011 en 2001 
▪ De Belgische nationaliteit hebben 
▪ Lid zijn van een club aangesloten bij GymFed of FfG 
▪ De ‘engagementsverklaring delegaties internationale wedstrijden’ onderschrijven 

 
Programma WAGC (volgens FIG-code 2022-2024): 

- Leeftijdscategorieën: 
o 11-12-jaar meisjes en jongens 
o 13-14-jaar meisjes en jongens 
o 15-16-jaar meisjes en jongens 
o 17-21-jaar meisjes en jongens 

- Trampoline individueel:  
o 11-16 jaar: eerste (opgelegde elementen) en tweede kwalificatiereeks (vrije reeks) 
o 17-21 jaar: twee vrije reeksen, beste telt 

- Trampoline synchroon: vrije reeks – beste 8 paren springen een vrije reeks in finale 
- DMT: 2 vrije doorgangen in voorronde – beste 8 gymnasten springen 2 vrije doorgangen in finale 
- Finales starten van 0. De 8 beste gymnasten (max. 2 per land) of formaties (max. 1 per land) 

springen de finale, volgens het format van de FIG-code 2022-2024 
- Specifieke vereisten eerste kwalificatiereeks Trampoline individueel: 

o 11-12-jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 

▪ 8 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

▪ 3 verplichte elementen: 

• element met landing op buik  

• element met landing op rug 

• element met minimum 360° saltorotatie en 360° schroefrotatie 

o 13-14 en 15-16-jaar: 10 verschillende elementen waarvan: 

▪ 9 elementen met minimaal 270° saltorotatie 

▪ 4 verplichte elementen (mogen niet gecombineerd worden): 

• element met landing op rug of buik 

• element van op de buik of rug (in combinatie met bovenstaande vereiste) 

• dubbele salto voorwaarts of rugwaarts met of zonder schroef 

• element met minimum 360° saltorotatie en 540° schroefrotatie 

o 17-21 jaar: 2 vrije reeksen, beste telt 

 
 

- Maximale moeilijkheid per element 
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Selectieprocedure 2022 
 
 
Minimumvereisten: 
 

 Trampoline individueel Trampoline synchroon DMT 2022 

11-12 jaar meisjes Tot: 84.000/M: 7.2 Tot: 39.500/M: 6.0 Tot: 43.200 (6.5) 

11-12 jaar jongens Tot: 86.000/M: 8.0 Tot: 40.500/M: 7.0 Tot: 45.000 (8.0) 

13-14 jaar meisjes Tot: 85.500/M: 8.4 Tot: 41.500/M: 7.0 Tot: 44.700 (8.0) 

13-14 jaar jongens Tot: 89.000/M: 9.4 Tot: 42.500/M: 8.0 Tot: 47.500 (10.5) 

15-16 jaar meisjes Tot: 90.000/M: 9.2 Tot: 42.500/M: 8.0 Tot: 45.700 (9.0) 

15-16 jaar jongens Tot: 92.500/M: 11.0 Tot: 44.500/M: 9.5 Tot: 48.700 (12.0) 

17-21 jaar meisjes Tot: 48.000 Tot: 43.000/M: 8.5 Tot: 46.500 (9.5) 

17-21 jaar jongens Tot: 52.500 Tot: 44.500/M: 11.0 Tot: 49.500 (12.5) 

 
- Trampoline individueel: Totaalscore en moeilijkheid (opgelegde reeks + een vrije reeks). Voor 17-21 

jaar telt de score van de beste vrije reeks 
- Trampoline synchroon: Totaalscore en moeilijkheid (vrije reeks) 
- Dubbele minitrampoline: Totaalscore van 2 beste doorgangen (moeilijkheid is richtnorm) 

 
De vereiste(n) dienen op hetzelfde selectiemoment gerealiseerd te worden. Er worden geen extra pogingen 
toegestaan. De moeilijkheidsnorm is te delibereren indien de totaalscore wordt behaald. 
 
Voor Trampoline synchroon kunnen er – indien er vrije plaatsen zijn – bijkomend synchroon paren worden 
samengesteld door individueel geselecteerde gymnasten. Dit dient gemeld te worden aan Gymfed vóór 
1.08.2021 
 
 
Selectiemomenten: 
 
De normen dienen te gerealiseerd te worden tijdens hetzelfde selectiemoment: 
 
Trampoline: 

- 26.03.2022: EK-selectiemoment – Balen (*) 
- 27.03.2022: Provinciale voorronde – Balen 
- 1.05.2022: Vlaams Kampioenschap – Beveren 
- 27-29.05.2022: Belgisch Kampioenschap - Gent 
- Elke FIG-wedstrijd die doorgaat in de periode 1.03.2022 tot 31.05.2022 

 
Dubbele Minitrampoline 

- 20.03.2022: Provinciale voorronde – Ingelmunster 
- 2.04.2022: EK-selectiemoment – Hulshout (*) 
- 23.04.2022: Vlaams Kampioenschap – Hulshout 
- 27-29.05.2022: Belgisch Kampioenschap - Gent 
- Elke FIG-wedstrijd die doorgaat in de periode 1.03.2022 tot 31.05.2022 

 
 
(*) Bij deelname aan het EK-selectiemoment (= extra selectietest) wordt een inschrijvingsgeld van € 10 per gymnast/formatie 
gevraagd – facturatie aan de club – om de extra kosten die hiervoor dienen gemaakt te worden deels te kunnen ondervangen. 
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Ranking: 
 
De gymnasten die aan bovenstaande minimumvereisten voldoen, worden in de ranking opgenomen en 
kunnen geselecteerd worden voor de World Age Group Competition. 
Vermits er slechts 4 beschikbare plaatsen zijn per leeftijdscategorie (2 paren TRS), komen enkel de 4 hoogst 
scorende gymnasten (2 paren TRS) in aanmerking. Indien één of meerdere van deze gymnasten niet 
wensen deel te nemen, kan er verder in de ranking gekeken worden.  
In geval van ex aequo heeft de score behaald op het laatste selectiemoment voorrang. 
 
FIG heeft vastgelegd dat er maximaal 80 gymnasten over de verschillende disciplines heen (TRA, DMT, TRS 
en TU) mogen deelnemen. Indien dit aantal zou overschreden worden, zal de KBT een beslissing nemen wie 
er effectief zal kunnen deelnemen. 
 
Voor het bepalen van de begeleidende trainers wordt per discipline één trainer van het Topsportplatform 
aangeduid. Eventueel extra plaats(en) verlopen volgens de ‘Trainersranking WAGC 2022’. De trainers die 
worden meegestuurd vanuit trainersranking, kunnen – binnen de discipline - niet van dezelfde clubs zijn als 
de trainer van het Topsportplatform. 
 
 
 


