EYOF Juniores 2019
WK Juniores 2019

Selectieprocedure

1. Inleiding
Deze procedure beschrijft de selectie tot deelname aan het EYOF 2019voor juniorgymnasten.
De European Youth Olympic Festival gaat door in Baku (AZE) van 20 juli tot en met 28 juli 2019. Aan deze EYOF kan
deelgenomen worden door gymnasten van het geboortejaar °2004 en °2005. Elk land kan maximaal 3 gymnasten
afvaardigen die de 4 toestellen kunnen turnen.
Het WK voor Juniores 2019 gaat door in Gyor (Hongarije) van 27 tot 30 juni 2019. Daar België niet deelnam aan de
Youth Olympic Games kan België slechts 1 gymnast afvaardigen.
De EYOF bestaat uit volgende wedstrijden:
- Kwalificatie (C-I)
- AA – finale (C-II)
- Toestelfinale (C-III)
Het WK bestaat slechts uit 2 wedstrijden:
- Kwalificatie (C-I) met AA- en Teamresultaat
- Toestelfinale (C-III)

2. Praktische informatie
Plaats wedstrijdhal
Data wedstrijden

20 juli tot en met 28 juli 2019

Reis data
Leeftijdscategorie

Juniores met geboortejaar 2004 en 2005

Aantal gymnasten

3

Toestelfabrikant

Spieth

Voorlopige inschrijving
Definitieve inschrijving
Nominatieve inschrijving
Wedstrijdformule

CI kwalificatie
CII Allround finale
CIII toestelfinale

Verantwoordelijke coaches

2 coaches (indien gymnasten van de 2 vleugels, 1 coach per vleugel)

Jurylid/juryleden
Kinesitherapeut

BOIC

Delegatieleider

BOIC

3. Preselectie
Voor deze wedstrijd zijn volgende gymnasten opgenomen in de preselectie:
Geboortejaar 2004
Geboortejaar 2005
Bertrandt Stacy
Dandois Margaux
De Laet Kato
Louon Noémie
Kums Calisse
Langendock Kéziah
Vaelen Lisa
Verkest Jutta
Beydts Charlotte

Dierick Wine
Van Broeckhoven Joey
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4. Doelstellingen



De EYOF 2019 is een eerste wedstrijd in functie van de lange termijndoelstellingen richting Parijs 2024.
Volgende doelstellingen worden geformuleerd:
o Top 8 per ploeg;
o 2 gymnasten All-Around finale;
o Top 8 op 2 toestellen.

5. Selectiestrategie EYOF
Het team zal als volgt samengesteld worden:
1. De 2 gymnasten met de hoogste AA-norm
2. De 3de gymnast wordt gekozen in functie van het hoogste teamresultaat of in functie van een
mogelijke toestelfinale . In beide gevallen moet de gymnast in staat zijn een basisoefening te
turnen met alle vereisten en van voldoende niveau aan de andere toestellen.*
*prioriteit 1 = iemand die kans heeft op een toestelfinale (te behalen punten zie verder) EN die wel
4 toestellen kan turnen met alle vereisten en met de nodige stabiliteit.
*prioriteit 2 = indien niemand prioriteit 1 behaalt, wordt gekeken welke gymnast het meest
complementair is aan het team om het hoogst mogelijke teamresultaat te kunnen neerzetten.
3. Bij Ex-aequo 3de gymnast = hoogste scores andere toestellen bepalen 3de gymnast
4. Reserve 1 = AA 3de (indien gymnast 3 niet de 3de beste AA gymnast is) of AA 4de plaats
5. Reserve 2 = AA 4de (indien gymnast 3 niet de 3de beste AA gymnast is) of AA 5de plaats

6. Selectiestrategie WK
Voor het WK Juniores kan maar één gymnast geselecteerd worden.
Om een gymnast af te vaardigen naar het WK dient deze gymnast voldoende kansen te hebben op een toestelfinale
of een AA top 16 Mondiaal. De selectie hiervoor gebeurt na het BK. De Belgisch Kampioen wordt afgevaardigd op
voorwaarde dat zij de minima heeft behaald op 22/02 of 05/04 of op het BK. Indien de Belgisch Kampioen de minima
niet behaalde op één van de testmomenten, en een podiumgymnast dit wel deed, dan wordt de gymnast die de
minima behaalde met de hoogste score afgevaardigd.

7. Selectieprocedure en selectietraject
7.1. Selectietraject
22 februari

Test 1 opw 9u30

5 april

Test 2

1-2 juni

BK*

8-9 juni

FIT-Challenge**
Enkel wie geselecteerd is (puntennorm behaald) voor het BK kan verder
deelnemen voor een selectie voor EYOF
Na het BK: 10 beste meisjes worden geselecteerd; voor de FIT 2 teams van 5
gymnasten.
De 2 beste meisjes AA worden geselecteerd om AA te turnen (behalen minima
van 51,00 ptn) Het 3de meisje wordt gekozen conform de strategie hierboven.
Interland Italië
afhankelijk van de weekplanning van EYOF zelf wordt gedurende die week ook
podiumtraining en kwalificatie geturnd op dezelfde dagen. Kwalificatie met jury
die dan zal jureren.

*
**procedure
Definitieve selectie
na FIT-Challenge
14 juli
BOIC stage
zomer 2019 (nog
geen bevestiging)
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Voor wie deelneemt aan de wedstrijd in ItalIë (2 en 3 maart) of Gymnix (8 – 10 maart) kunnen deze punten
ook meegenomen worden bij het selecteren van het team.

7.2. Selectie EYOF
Het team zal samengesteld worden om maximaal met het team te scoren, rekening houdend met diegene die een
toestelnorm hebben geturnd. In het team moet elke gymnast AA kunnen turnen, dus ook voldoen aan alle
toestelvereisten. De reservegymnast wordt zo laat mogelijk gekozen dat er bij blessure zekerheid is dat de beste
ploeg kan aantreden.
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 en het engagement/attitude.

8. Normen
Individuele norm met objectief AA - finale: (EYOF – WK)


Minimaal 51.000 punten AA. (51,5 voor WK)

Individuele norm met objectief toestelfinale voor EYOF
Tabel EYOF D-score
Totaalscore EYOF
Sprong
4,8 (gemiddeld van 2)
14,000
Brug
5,5
13,600
Balk
5,2
13,200
Grond
5,0
13,100

9. Richtlijnen voor alle gymnasten die deelnemen aan het selectietraject:
Om in aanmerking te komen voor selectie dient de gymnast:
- In de preselectie te zitten.
- Het teambelang te dienen in communicatie en trainingsattitude, en zich dus ook te onthouden van
negatieve commentaren aan derden.
- De reglementen van de betreffende federatie na te leven en te respecteren.
- Een gymnast die zich negatief uitlaat naar derde kan uit de (pre)selectie gezet worden. Kritische vragen
kunnen steeds intern gesteld worden aan de topsportcoördinator van zijn federatie.
- Het volledige voorbereidingsprogramma te volgen. Een gymnast die een uitnodiging voor een KBTtraining/stage of testtraining, een selectie voor een internationale wedstrijd weigert zonder medisch attest
afgeleverd door de medische staf van zijn federatie, wordt uitgesloten van preselectie én bijgevolg ook van
eventuele selectie voor EYOF 2019.
- Eens geselecteerd dienen gymnasten vormbehoud te tonen.

-

Zo niet kan de selectie, ook na nominatieve inschrijvingsdatum, alsnog gewijzigd worden op voordracht van de
Headcoach aan de RvB KBT.

10. Communicatie voor gymnasten en clubs



Rechtstreeks aan de (preselectie) gymnasten;
Publicatie van de procedure op www.gymfed.be / www.FFGym.be
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