Olympic Games 2020
Tokyo, 25 juli tot en met 3 augustus 2021
Selectieprocedure Toestelturnen Meisjes (addendum)

1. Inleiding
Dit addendum (dd. 5/11/2020) wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke selectieprocedure naar
aanleiding van de wijzigingen in de kalender ten gevolge van Covid-19 en het verschuiven van de OS.

2. Wedstrijdformules OS
Cfr. oorspronkelijke procedure punt 5

3. Objectieven OS
Cfr. oorspronkelijke procedure punt 4

4. Programma
25 juli 2021: Kwalificatiewedstrijd
27 juli 2021: Teamfinale
29 juli 2021: All-roundfinale
1- 2 en 3 augustus 2021: Toestelfinales

5. Gymnasten
5.1

Algemeen

Cfr. oorspronkelijke procedure punt 3.1

5.2

Volgende gymnasten zijn opgenomen in de preselectie
•
•
•
•
•

Nina Derwael
Axelle Klinckaert
Maellyse Brassart
Vansteenkiste Jade
Enghels Fien

•
•
•
•
•

Daveloose Margaux
Vandamme Julie
Louon Noémie
Vaelen Lisa
Langendock Keziah

•
•
•

Verkest Jutta
Beydts Charlotte
Dandois Margaux

Het verschuiven van de OS 2020 naar 2021 heeft tot gevolg dat ook de gymnasten van °2005 in
aanmerking komen voor eventuele kwalificatie.
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5.3

Gymnasten buiten preselectie

Cfr. oorspronkelijke procedure punt 3.3

5.4

Deelname aan testen en/of wedstrijden

In geval een gymnast niet kan deelnemen aan een test/wedstrijd, dient een medisch getuigschrift de
niet-deelname te staven na consultatie van één van de officiële artsen:
-

5.5

Dr. Guy Briffoz (federatie-arts)
Dr. Johan Bellemans (BOIC)

Deelname aan nationale stages

De nationale stages, opgenomen in de procedure, vormen een belangrijk onderdeel van het
voorbereidingstraject. Voor de goede werking en ploegvorming is deelname aan deze stages
verplicht voor alle gymnasten die op dat ogenblik nog zijn opgenomen in de procedure.

5.6

Medische opvolging gymnasten
-

5.7

Alle gymnasten opgenomen in de procedure worden minimaal maandelijks medisch
opgevolgd door dr. Briffoz of dr. Bellemans.
Alle gymnasten opgenomen in de procedure zullen elke 2 maand een bloedanalyse laten
uitvoeren (november, januari, maart, mei en juli). Het rapport van deze analyse wordt
bezorgd aan dr. Briffoz.

Voorbereiding externe gymnasten

Om een goede samenwerking en voorbereiding mogelijk te maken dienen externe gymnasten
opgenomen in de procedure, verplicht volgende zaken te bezorgen tegen 9/11/2020
(topsport@gymfed.be):
-

-

Contactgegevens omkadering: trainers, choreografe, arts, …
Planning: maand-, week- en dagplanning incl. stages, wedstrijden, … buiten de kalender die
door de headcoaches werd opgesteld (de kalender wordt onderling overlegd, afgestemd en
goedgekeurd)
Videobeelden van de elementen/oefening op regelmatige basis
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6. Te behalen streefdoelen
6.1

Streefdoelen om geselecteerd te worden voor de OS

Om de objectieven (punt 3) te kunnen realiseren zijn volgende streefdoelen vastgelegd.
De deelnemende gymnasten moeten een AA-programma (4 toestellen) turnen van minimaal 51
punten.
Om kans te maken:
• op een toestelfinale: moet de norm van gymnast 1 (zie tabel) geturnd worden met de laagste
bestraffingscriteria;
• op een teamfinale: moeten minimaal volgende scores per toestel door het team geturnd
worden:

D-scores

Sprong

Brug

Balk

Grond

Gymnast 1

5,4

6,5

5,8

5,7

Gymnast 2

5,0

6,0

5,4

5,5

Gymnast 3

4,6

5,5

5,2

5,2

Gymnast 4

4,6

5,3

5,0

5,0

1,0 - 1,2

1,5 - 1,7

2,0 - 2,4

1,4 - 1,8

Bestraffingscriteria

6.2

Streefdoel voor deelname aan World Cups per toestel

Om deel te nemen aan een individuele toestel World Cup moet de gymnast van de preselectie in
staat zijn de volgende normen te turnen:

D-scores
Bestraffingscriteria

Gemiddelde van 2
Sprongen

Brug

Balk

Grond

5,2

5,8

5,4

5,5

1,0 – 1,5

1,5 – 2,0

2,0 - 2,7

1,4 – 2,0

Mochten meer gymnasten de norm behalen dan er plaatsen zijn op de wedstrijd, dan zal de headcoach
beslissen wie kan deelnemen in functie van de na te streven objectieven voor de OS.

6.3

Streefdoel voor deelname aan World Cups AA

Om deel te nemen aan een World Cup AA moeten de deelnemende gymnasten in staat zijn om 53
punten AA te turnen.
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6.4

Streefdoel voor deelname EK

Om deel te nemen aan het EK 2021 moeten volgende normen geturnd worden:
AA
52,5 ptn
Objectief
finale AA

Sprong
5,2
Objectief
finale/toestel

Brug
5,5
Objectief
finale/toestel

Balk
5,3
Objectief
finale/toestel

Grond
5,0
Objectief
finale/toestel

7. Ploegsamenstelling
De ploegsamenstelling gebeurt op basis van de scores vermeld in de tabel bij punt 6.1, die in lijn zijn
met de objectieven die we nastreven (3 hoogste scores per toestel). Wie de vooropgestelde normen
meerdere keren kan turnen en kans maakt op een individuele toestelfinale (norm gymnast 1) krijgt
voorrang. De andere gymnasten worden dan gekozen in functie van het maximale teamresultaat op
basis van de normen voor de scores voor gymnasten 2, 3 en 4 (zie tabel punt 6.1).
Om het team samen te stellen wordt rekening gehouden met de beste scores behaald tijdens de
wedstrijden en testen van het selectietraject alsook de stabiliteit, het engagement en de
topsportattitude.

8. Beschrijving selectietraject

Preselectie =
De gymnasten vermeld onder 5.2.
Preselectie 1 =
De gymnasten vermeld onder 5.2 + gymnasten vermeld onder 5.3 (= gymnasten die volgens
oorspronkelijke procedure 3.3 aangemeld waren en deelgenomen hebben aan de test op 29 januari
2020 om 10u of 31 januari 2020 om 13u30 én voldeden aan de puntenvoorwaarde vermeld onder punt
3.3 in de oorspronkelijke procedure).
De gymnasten opgenomen in preselectie 1 nemen deel aan min. 1 test AA:
-

Test op 6/11/2020
Test op 27/11/2020
Test op 05/03/2021
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Preselectie 2 =
Na de test op 5/03 wordt een groep gymnasten samengesteld op basis van onderstaande criteria.
Preselectie 2 bestaat uit de gymnasten die voldoen aan onderstaande minimale D-scores, behaald op
de test 1, 2, 3 of 4. Indien door blessure of ziekte niet kon deelgenomen worden aan de testen, kunnen
de punten behaald op het WK 2019 SEN mee opgenomen worden.

D-scores
Bestraffingscriteria

Sprong

Brug

Balk

Grond

4,6

5,2

5,0

4,8

1,0 - 1,2

1,5 - 1,7

2,0 - 2,4

1,2 - 1,4

De gymnasten die worden opgenomen in preselectie 2 komen in aanmerking voor eventuele deelname
aan:
- WC Doha (App. WC) - 10-14/03/2021, indien minima geturnd voor World Cups vermeld onder
punt 6.2 op de test 1, 2 of 3 of het WK 2019
- WC AA Stuttgart – 20-21/03/2021, indien minima geturnd voor World Cups vermeld onder
punt 6.3 op de test 1, 2 of 3 of het WK 2019
- DTB Pokal Team Challenge – 20-21/03/2021
- WC AA Birmingham – 27-28/03/2021 (tbc), indien minima geturnd voor World Cups vermeld
onder punt 6.3 op de test 1, 2, 3 of 4
- EK – 21-25/04/2021, 4 gymnasten, indien minima geturnd voor EK vermeld onder punt 6.4 op
de test 1, 2, 3 of 4 (cfr. procedure EK)
- BK of test – 21-23/05/2021: BK indien dit (deels) op de toestellen van de Spelen kan geturnd
worden, zoniet wordt een test ingepland. Deelnemende gymnasten dienen deelgenomen te
hebben aan min. 1 test of officiële competitie vóór het BK.
Preselectie 3
Vanuit de preselectie 2 zal na het BK/testen/wedstrijden in het selectietraject een groep van max. 10
gymnasten worden samengesteld = preselectie 3
In deze fase van het selectieproces wordt rekening gehouden met de principes van de
ploegsamenstelling zoals geformuleerd onder punt 7.
De 10 gymnasten die weerhouden worden voor preselectie 3 kunnen deelnemen aan:
-

FIT – 25-27/06/2021
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Preselectie 4
Vanuit de preselectie 3 zal na de FIT, de preselectie 4 samengesteld worden. Deze bestaat uit (4+2) +
2 reservegymnasten. De gymnasten van het Olympisch Team worden m.a.w. na de FIT bepaald.
In deze fase van het selectieproces wordt rekening gehouden met de principes van de
ploegsamenstelling zoals geformuleerd onder punt 7.
De gymnasten weerhouden voor preselectie 4 zullen deelnemen aan een voorbereidingswedstrijd in
juli 2021 (ntb). Na de voorbereidingswedstrijd begin juli zal de groep bestaan uit 4 + 2
reservegymnasten.
Na deze laatste voorbereidingswedstrijd kan de selectie enkel nog wijzigen in geval een gymnast door
een blessure uitvalt of door gebrek aan vormbehoud dient vervangen te worden, in het belang van het
beste teamresultaat.

9. Overzicht testen, wedstrijden en stages
Het selectieprogramma bestaat uit testen, verschillende wedstrijden, een voorbereidingswedstrijd en
stages.
Indien een gymnast ten gevolge van blessure of ziekte niet kan deelnemen aan de testen/wedstrijden
kunnen de punten behaald op het WK 2019 SEN mee opgenomen worden.
21/02/2020
06/11/2020
27/11/2020
05/03/2021
10 - 14/03/2021
20 - 21/03/2021
20 - 21/03/2021
27 - 28/03/2021
12 – 16/04/2021
21 - 25/04/2021
21 – 23/05/2021
21 – 24/06/2021
25 – 27/06/2021
Juli 2021 (nader te
bepalen-

Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Wedstrijd 1
Wedstrijd 2
Wedstrijd 3
Wedstrijd 4
Stage 1
Wedstrijd 5
Test 5
Stage 2
Wedstrijd 6
Wedstrijd 7

Interne test
Interne test
Interne Test
Interne Test
Apparatus WC
AA WC
DTB Pokal
AA WC (tbc)
Nationale stage
EK
BK of test
Nationale stage
FIT
Voorbereidingstest/wedstrijd

TGH Gent
TGH Gent
TGH Gent
TGH Gent
Doha
Stuttgart
Stuttgart
Birmingham

Libramont of andere
Gent
Nader te bepalen
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10.Selectie
De uiteindelijke beslissing van het team dat afgevaardigd wordt naar de Olympische Spelen, wordt
genomen door de selectiecommissie op 29/06/2021, op basis van een gemotiveerd verslag.
In geval nog een wijziging noodzakelijk blijkt ten gevolge van blessure of door gebrek aan vormbehoud
bij één van de gymnasten, zal nog een extra commissie samen geroepen worden.
De selectiecommissie
• Yves Kieffer - Marjorie Heuls, verantwoordelijke coaches
• Technisch Directeur GymFed (ntb)
• Dr. Guy Briffoz, federatie-arts
• Vertegenwoordiger BOIC
• Valerie Van Cauwenberghe (adviserend), Internationaal jurylid afgevaardigd voor de OS 2020

11.Begeleidingsteam
Cfr. oorspronkelijke procedure punt 10

12.Aanpasbaarheid selectietraject ten gevolge van Corona
Ten gevolge van de corona-crisis bestaat onzekerheid over het al dan niet plaatsvinden van bepaalde
competities/testen in het selectietraject. Hierdoor kunnen aanpassingen in de kalender noodzakelijk
blijken. Elke wijziging zal gecommuniceerd worden aan alle betrokken partijen.
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