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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Europees kampioenschap Trampoline 
Datum  7 – 10 mei 2020 
Plaats:  Göteborg (SWE) 
 
Categorieën:  Juniores en seniores 
Max. plaatsen: Individueel: 4 meisjes – 4 jongens - 4 dames – 4 heren 
  Synchroon: 2 paren meisjes – 2 paren jongens – 2 paren dames – 2 paren heren 
 
Deadlines Definitive entry: 3 maanden voor EK 
  Nominative entry: 4 weken voor EK 

➔ Exacte data zijn nog niet gekend. 
 
 
2. Doelstellingen 
 
Conform de beleidslijnen van de Koninklijke Belgische Turnbond, dienen de gymnasten vooropgestelde 
prestatiedoelen te behalen (afhankelijk van leeftijd/discipline). 
De resultaten van internationale wedstrijden volgens de FIG-code (2017-2020) werden als basis genomen 
voor het bepalen van de selectienormen – rekening houdend met (aangepaste) reglementering, jurering en 
verwachtte progressiemarge. 
 
 
3. Selectienormen en -procedure 
 
Vereisten: 
 

▪ Gymnast is lid van de Koninklijke Belgische Turnbond (GymFed/FfG) en heeft de Belgische 
nationaliteit 

▪ Gymnast treedt in seizoen 2020 aan in de categorie juniores (°2007-2006-2005-2004) of seniores 
(°2003 of vroeger) conform de categorie waarin hij/zij wenst aan te treden op het EK 

▪ Gymnast beschikt over een geldige FIG-licentie of diende hiervoor een aanvraag in 
▪ Gymnast (en entourage) omschrijft de ‘engagementsverklaring internationale wedstrijden’ 

 
 
Normen: 
 

 Individueel Synchroon 

Juniores meisjes 
 

° 2007-2006: 87.500 punten/M: 9.4 
°2005-2004: 92.000 punten/M: 10.5 

Synchroonparen kunnen 
samengesteld worden op basis van 

individuele selecties Juniores jongens 
° 2007-2006: 91.000 punten/M: 10.5 
°2005-2004: 95.500 punten/M: 13.0 

Seniores meisjes 
°2003-2002: 94.000 punten/M: 14.0 

°2001 en ouder: 95.200 punten/M: 16.0 
84.000 punten/M: 12.0 

Seniores heren 
°2003-2002: 105.000 punten/M: 19.0 

°2001 en ouder: 107.500 punten/M: 21.0 
89.200 punten/M: 20.0 

 
▪ De beide normen: totaalscore (opgelegde reeks + vrije reeks of finalereeks) en moeilijkheid 

dienen gerealiseerd te worden tijdens hetzelfde selectiemomenten. Extra pogingen zijn niet 
toegestaan. De moeilijkheid is een richtnorm indien de totaalscore ruim (min. 0.5 punten) wordt 
overschreden. 

o Moeilijkheid juniores: enkel moeilijkheid van vrije reeks telt – bij Gymfed-wedstrijden 
wordt de moeilijkheid van de opgelegde reeks in mindering gebracht 

o Moeilijkheid seniores: moeilijkheid = som van eerste en opgelegde/finalereeks (geen 
herhaling van moeilijkheidssprongen uit eerste reeks toegelaten in de finale) 
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▪ Indien meer gymnasten (dan beschikbare plaatsen) de norm behalen, zal een ranking opgesteld 
worden. Deze ranking wordt bepaald op volgende basis: 

1. Hoogste totaalscore op één van de selectiemomenten 
2. Hoogste totaalscore (voorronde) op één van de selectiemomenten 
3. Hoogste moeilijkheid (jun: vrije/finalereeks - sen: eerste reeks + 

vrije/finalereeks) op één van de selectiemomenten 
 
 
Selectiemomenten: 
 
De gevraagde selectienormen dienen één keer gerealiseerd te worden op volgende selectieve wedstrijden: 

• 1-2.02.2020: Provinciale voorronde (Zonhoven)  

• 7-8.03.2020: Provinciale voorronde (Essen)  

• 28-29.03.2020: Provinciale voorronde (Deinze)  

• Elke FIG-erkende wedstrijd (WK, WAGC, World Cup,…) die doorgaat tussen 1 oktober 2019 en 31 
maart 2020 

 
Gymnasten die de norm realiseren in 2019, dienen in 2020 vormbehoud (= totaalscore – 1 punt) te tonen 
op een selectiemoment. 
 
 
 
4. Selectietraject 
 

▪ Gymnasten die aan de vereisten voldoen en in aanmerking wensen te komen voor een selectie 
voor het EK Trampoline melden dit schriftelijk aan het secretariaat van hun vleugel (GymFed / 
FfG) ten laatste op 1.09.2019. 

▪ Bij de definitieve selectie (3 maanden voor EK) zal door KBT – op aangeven van de 
verantwoordelijken Topsport - het aantal plaatsen voor het EK bepaald worden. Het maximum 
aantal plaatsen die worden ingeschreven, zullen gecommuniceerd worden aan de betrokkenen. 

▪ Gymfed (met FfG als er gymnasten van FfG zijn) zal de uiteindelijke samenstelling van de 
delegatie voor effectieve deelname overmaken aan de Koninklijke Belgische Turnbond. Bij 
goedkeuring kan deze delegatie deelnemen.  

▪ Effectieve deelname kan geweigerd worden indien vormbehoud onvoldoende is. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


