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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 

- 2 vrije reeksen – beste 8  gymnasten springen één vrije reeks in finale 
- Maximale moeilijkheid per element: 2.7 (11-12 jaar), 3.5 (13-14 jaar) of 4.3 (15-16 en 17-21 jaar) 

 
 

Selectieprocedure 2019 
 
 
Minimumvereisten: 
 
 

Categorie  A-norm B-norm 

11-12 jaar meisjes Totaal: 56.000 punten 
M: 6.2 (min. 1 dubbele salto/reeks) 

Totaal: 55.100 punten 
M: 5.3 (min. 1 dubbele salto) 

11-12 jaar jongens Totaal: 56.000 punten 
M: 6.2 (min. 1 dubbele salto/reeks) 

Totaal: 55.100 punten 
M: 5.3 (min. 1 dubbele salto) 

13-14 jaar meisjes Totaal: 58.000 punten 
M: 7.0 (eindsalto’s min. 2.2 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

Totaal: 57.600 punten 
M: 6.6 (min. 1 dubbele salto/reeks) 

13-14 jaar jongens Totaal: 58.400 punten 
M: 7.4 (eindsalto’s min. 2.4 moeilijkheid 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

Totaal: 58.000 punten 
M: 7.0 (eindsalto’s min. 2.2 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

15-16 jaar meisjes Totaal: 58.800 punten 
M: 7.8 (eindsalto’s min. 2.4 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

Totaal: 58.400 punten 
M: 7.4 (eindsalto’s min. 2.2 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

15-16 jaar jongens Totaal: 61.500 punten 
M: 8.5 (eindsalto’s min. 3.6 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

Totaal: 61.200 punten 
M: 8.4 (eindsalto’s min. 2.8 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

17-21 jaar meisjes Totaal: 59.400 punten 
M: 8.4 (eindsalto’s min. 2.6 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

Totaal: 58.800 punten 
M: 7.8 (eindsalto’s min. 2.4 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

17-21 jaar jongens Totaal: 61.900 punten  
M: 10.9 (eindsalto’s min. 3.6 moeilijkheid, 
of eindsalto’s min. 2.8 moeilijkheid indien 
2 dubbele salto’s in 1 eeks) 

Totaal: 61.500 punten 
M: 8.5 (eindsalto’s min. 3.6 moeilijkheid, 
tenzij 2 dubbele salto’s in 1 reeks) 

 
De totaalscore is de som van 2 vrije reeksen. De moeilijkheid wordt bepaald op basis van de WAGC-
reglementen (2 vrije reeksen, geen bonussen voor jongens, wel voor meisjes) en zowel de waarde als 
minimumvereisten worden in rekening gebracht. 
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De normen dienen te gerealiseerd te worden in tijdens 2 reeksen van hetzelfde selectiemoment: 
 

11-12 jaar: voorrondes VK, voorrondes BK, Team Cup, selectietest  
13-14 jaar: voorrondes VK, voorrondes BK, Team Cup, selectietest 
15-16 jaar: finales VK, finales BK, Team Cup, selectietest 
17-21 jaar: finales VK, finales BK, Team Cup, selectietest 

 
De selectietest gaat door op 1 juni 2019 in Aalst.  

 
 
Ranking: 
 
Gymnasten die de A-norm springen worden als eerste opgenomen in de ranking, steeds voor gymnasten die 
de B-norm springen. 
De volgorde wordt bepaald op basis van de hoogste plaats op BK en VK (effectieve ranking van alle 
deelnemers aan deze wedstrijd) en nadien eventueel Team Cup en als laatste selectietest. 
 
In geval van ex aequo zal de plaats op het BK steeds voorrang hebben op VK, nadien Team Cup en als 
laatste selectietest. 
 
 
 
Vermits er slechts 4 beschikbare plaatsen zijn per leeftijdscategorie, komen enkel de 4 hoogst scorende 
gymnasten 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. 

 

 

 

 


