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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Europees kampioenschap Trampoline (individueel en synchroon) en DMT 
Datum  1 – 5 juni 2022 
Plaats:  Rimini (ITA) 
 
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 

Het Europees Kampioenschap is een belangrijke internationale wedstrijd waar de afgevaardigde atleten 
België vertegenwoordigen op het hoogste sportieve niveau. Topsport TRA, TRS & DMT streeft naar het 
samenstellen van een delegatie atleten die in staat zijn om mooie resultaten neer te zetten in zowel de 
individuele-, synchroon en teamcompetities.  

De vooropgestelde resultaten werden opgemaakt met het oog op het ontwikkelingsplan Topsport TRA, TRS 
& DMT voor de cyclus 2021-2024:  
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3. Selectienormen en -procedure 
 
Vereisten: 

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

• Gymnast treedt in 2022 aan in het nationale wedstrijdcircuit (GymFed en/of FfG); 

• Gymnast is geboren in 2006-2009 (junior) of in 2005 of vroeger (senior);  

• Gymnast beschikt over een geldige FIG-licentie of dient hiervoor tijdig een aanvraag in;  

• Gymnast (en entourage) onderschrijft de ‘engagementsverklaring internationale wedstrijden’;  
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Normen: 
 

  TRI TRS DMT 

  Junior Senior Junior Senior Junior  Senior 

Meisjes / 
Dames 

Individueel 
(high potential) 

88,0 48,0 79,0 43,0 45,0 47,0 

Individueel 
(high 
performance) 

90,5 51,5 80,0 44,0 46,5 of D-
score 10,8 

48.9 of D-
score 12,8 

Team 266,5 147,0   135,5 142,9 

Jongens / 
Heren 

Individueel 
(high potential) 

93,0 54,0 80,0 48,0 47,0 52,4 

Individueel 
(high 
performance) 

95,0  56,5 81,0 49,0 48,5 of D-
score 15,7 

55,0 of D-
score 18,8 

Team 281,0 164,0   142,5 159,8 

 
✓ Er wordt gesprongen volgens de FIG-code 2022-2024 en scores bestaan dus uit: 

o Juniores TRI en TRS: opgelegde reeks + vrije reeks 
o Seniores TRI en TRS: vrije reeks 
o DMT: 2 doorgangen (zonder herhalingen) 
o Team juniores TRA(*): 3 beste eerste reeksen + 3 beste tweede reeksen (max. 4 personen) 
o Team seniores TRA(*): 3 beste vrije reeksen (max. 4 personen) 
o Team DMT(*): 3 beste eerste doorgangen + 3 beste tweede doorgangen (max. 4 personen) 

✓ Indien meer gymnasten (dan beschikbare plaatsen) de norm behalen, zal de hoogste behaalde 
kwalificatiescore de ranking bepalen waarin de plaatsen worden ingevuld. 

✓ Voor gymnasten die de high performance norm springen worden alle kosten gedragen. Gymnasten 
die de high potential norm springen kunnen deelnemen en betalen hun eigen kosten. De kosten 
voor omkadering (trainer, jury, HoD, kine) zijn voor iedereen ten laste van de federatie. 

✓ Voor DMT-atleten die zich wensen te kwalificeren o.b.v. de D-score, geldt een bijkomende 
landingsvereiste: de landing moet in rode of gele zone zijn & de landingsaftrek van de E-score mag 
maximaal 0,3 punten (per tellend jurylid) bedragen.  

✓ De norm dient één keer gerealiseerd te worden op één van onderstaande selectiemomenten: 
o TRA: 

▪ WK of WAGC 2021 (**) 
▪ 29-30.01.2022: Provinciale voorronde – Zonhoven 
▪ 19-20.02.2022: Provinciale voorronde – Oud-Turnhout 
▪ 26-27.03.2022: Provinciale voorronde - Balen 
▪ FIG-erkende wedstrijden in periode 01.01.2022 t.e.m. 31.03.2022 
▪ Selectietesten die georganiseerd worden aansluitend op (voor of na) de wedstrijd 

van de Provinciale voorrondes A-niveau (data: zie hierboven) (***) 
o DMT: 

▪ WK of WAGC 2021 (**) 
▪ 22-23.01.2022: Provinciale voorronde – Zeveneken 
▪ 12-13.02.2022: Provinciale voorronde – Destelbergen 
▪ 19-20.03.2022: Provinciale voorronde - Ingelmunster 
▪ FIG-erkende wedstrijden in periode 1.01.2022 t.e.m. 31.03.2022 
▪ Selectietesten die georganiseerd worden op zaterdag 26.02.2022 en zaterdag 

2.04.2022 (***) 
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(*) Een team dient minimum te bestaan uit 2 gymnasten die ook een individuele norm behaalden. Indien de 
3de en/of 4de gymnasten van het team geen individuele norm halen, kunnen ze enkel deelnemen aan het EK 
als ze een individuele prestatie neerzetten die dicht bij de norm ligt. Er zal geval per geval bekeken worden 
of de atleet toch wordt opgenomen in de EK delegatie als high-potential. De beslissing hiertoe ligt bij 
topsport Gymfed o.b.v. het advies van de topsportplatform coaches van de betrokken discipline. 
 
(**) Prestatie behaald op WK of WAGC 2021 zullen omgezet worden naar nieuwe FIG-code 2022-2024 en 
dat zowel op vlak van scoreberekening, penalties, herhalingen,… 
 
(***) Bij deelname aan selectietesten 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. 
 
4. Selectietraject 
 

▪ Gymnasten die aan de vereisten voldoen en in aanmerking wensen te komen voor een selectie 
voor het EK 2022 melden dit schriftelijk aan het secretariaat van hun vleugel (GymFed / FfG) ten 
laatste op 01.12.2021 via het online meldingsformulier. 

▪ 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. 
 
 


