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Selectieprocedure 

   

 

 2018  Datum: 10.12.2018 

 

De World Age Group Competition Trampoline (individueel en synchroon) en Dubbele Minitrampoline gaat 
door van 5 tot en met 8 december 2019 in Tokyo (JPN). 
 
Gymnasten die in aanmerking willen komen om deel te nemen aan de WAGC moeten: 

 In 2019 aantreden in het A-niveau 
 Geboren zijn tussen 2008 en 1998 
 De Belgische nationaliteit hebben 
 Lid zijn van een club aangesloten bij GymFed of FfG 
 De ‘engagementsverklaring delegaties internationale wedstrijden’ onderschrijven 

 
 
Programma WAGC: 

- 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: eerste kwalificatiereeks (opgelegde elementen) en tweede 
kwalificatiereeks (vrije reeks) – beste 8 gymnasten springen een vrije reeks in finale 

- 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 
- 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-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 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: 10 verschillende elementen waarvan: 

 10 elementen met minimaal 270° saltorotatie 
 2 elementen waarvan de moeilijkheidswaarde wordt opgeteld bij de 

uitvoeringsscore, score voor horizontale verplaatsing en score voor Time of Flight 
om zo de totaalscore van de eerste reeks te bepalen. De twee elementen waarvan 
de moeilijkheidswaarde in rekening wordt gebracht, worden op het wedstrijdblad 
aangeduid met een sterretje. In de tweede reeks mogen deze twee elementen 
niet meer gebruikt worden, anders zal de moeilijkheidswaarde ervan niet 
meetellen. 

- Maximale moeilijkheid per element 

 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-21 jaar 

TRA 1.5 1.7 1.8 1.8 

DMT 3.6 4.4 4.6 4.6 
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Selectieprocedure 2019 
 
 
Minimumvereisten: 
 

 Trampoline 
individueel 

Trampoline 
synchroon 

DMT DMT 2021 (*) 

11-12 jaar meisjes Tot: 80.000/M: 7.0 Tot: 39.500/M: 6.0 Tot: 60.500 (5.5) Tot: 61.500 (6.5) 

11-12 jaar jongens Tot: 82.000/M: 8.0 Tot: 40.500/M: 7.0 Tot: 62.000 (7.0) Tot: 63.500 (8.0) 

13-14 jaar meisjes Tot: 84.400/M: 8.4 Tot: 40.500/M: 7.0 Tot: 62.000 (7.0) Tot: 63.000 (8.0) 

13-14 jaar jongens Tot: 87.500/M: 9.4 Tot: 41.500/M: 8.0 Tot: 64.500 (9.0) Tot: 66.000 (10.5) 

15-16 jaar meisjes Tot: 88.500/M: 9.5 Tot: 41.500/M: 8.0 Tot: 63.000 (8.0) Tot: 64.000 (9.0) 

15-16 jaar jongens Tot: 93.500/M: 11.5 Tot: 43.500/M: 10.0 Tot: 66.000 (10.5) Tot: 67.000 (12.0) 

17-21 jaar meisjes Tot: 89.500/M: 10.5 Tot: 42.500/M: 9.0 Tot: 64.000 (9.0) Tot: 65.000 (9.5) 

17-21 jaar jongens Tot: 94.500/M: 12.5 Tot: 44.500/M: 11.0 Tot: 67.000 (12.5) Tot: 68.000 (12.5) 

 
Voor elke categorie worden vereisten opgesteld: 

- Trampoline individueel: Totaalscore en moeilijkheid (opgelegde reeks + een vrije reeks). Opgelet: 
moeilijkheid heeft enkel betrekking op de vrije reeks! 

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

(*) De normen voor 2021 worden ter informatie ook al meegegeven zodat de trainers op langere 
termijn kunnen werken en zien dat de normen stelselmatig verhoogd worden. Deze normen 2021 
zijn echter onder voorbehoud van internationale evoluties en puntencodes en moeten dus nog in 
een selectieprocedure WAGC 2021 gefinaliseerd worden. 

 
De vereiste(n) dienen op hetzelfde selectiemoment gerealiseerd te worden. Er worden geen extra 
pogingen toegestaan. 
 
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 
1.07.2019 
 
 
Selectiemomenten: 
 
De gevraagde minimumnormen kunnen gerealiseerd tussen 1 januari en 27 mei 2019. Dit kan tijdens een 
GymFed-wedstrijd of een internationale FIG-erkende wedstrijd. 
 
 
 
Ranking: 
 
De gymnasten die aan bovenstaande minimumvereisten voldoen, worden in de ranking opgenomen en 
kunnen geselecteerd worden voor de World Age Group Competition. 
In geval van ex aequo heeft de score behaald op het laatste selectiemoment voorrang. 
 
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.  
 
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. 

 


