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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Wereld kampioenschap Tumbling 
Datum  16 – 19 november 2022 
Plaats:  Sofia (BUL) 
 
Categorieën:  Seniores 
Max. plaatsen: Individueel: - 4 dames – 4 heren (KBT beslist max. 2 heren af te vaardigen) 
 
Deadlines Definitive entry: 3 maanden voor WK 
  Nominative entry: 4 weken voor WK 

➔ Exacte data zijn nog niet gekend. 
 
 
2. Doelstellingen 
 
Conform de beleidslijnen van de Koninklijke Belgische Turnbond, dienen de gymnasten een reële kans te 
hebben op het halen van een finaleplaats. 
De prestatie op internationale wedstrijden volgens de FIG-code (2017-2020) werden als basis genomen 
voor het bepalen van de selectienormen – rekening houdend met de nieuwe FIG-code (2022-2024), jurering 
en verwachtte progressiemarge. 
 
 
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 als senior (°2005 of vroeger) conform de categorie waarin hij/zij 
wenst aan te treden op het EK. 

▪ Gymnast beschikt over een geldige FIG-licentie of diende hiervoor een aanvraag in. 
▪ Gymnast (en entourage) omschrijft de ‘engagementsverklaring internationale wedstrijden’. 

 
 
Normen: 
Gymnasten die een medaille halen op het EK 2022 (individuele competitie) zijn vrijgesteld van de 
selectieprocedure en zijn automatisch geplaatst voor het WK. 
Zij nemen de eerste plaats(en) in indien er een ranking moet opgemaakt worden.  
 

Seniores meisjes 
Minimum 4 meervoudige salto’s over de twee reeksen - som 

van die moeilijkheidswaardes is minimum 9.2 

Seniores heren 
Minimum 4 meervoudige salto’s over de twee reeksen - som 

van die moeilijkheidswaardes is minimum 15.5 

 
▪ De norm dient gerealiseerd te worden tijdens de twee (vrije) reeksen van hetzelfde 

selectiemoment. Dit kan bij nationale selectiemomenten enkel tijdens de voorronde. 
Extra pogingen zijn niet toegestaan.  

▪ Indien de uitvoeringsscore lager is dan 32.800 punten (2 reeksen) en/of indien de tellende 
landingsaftrek meer is dan 0.6(twee overblijvende juryleden doen aftrek van meer dan 0.3) op 
één reeks, kan de norm niet gehaald worden.  

▪ Voor het bepalen van de som van de moeilijkheidswaardes wordt de absolute waarde van de 
meervoudige salto’s geteld. Er worden geen bonussen toegekend en enkel correct uitgevoerde 
elementen tellen mee. 

▪ Indien meer gymnasten (dan beschikbare plaatsen) de norm behalen volgens bovenstaande 
vereisten, zal een ranking opgesteld worden. Deze ranking wordt bepaald op volgende basis: 

1. Per testmoment wordt een Belgische ranking opgemaakt met de gymnasten die op 
dat desbetreffende moment de norm tonen. 
Die ranking wordt gemaakt op basis van de totaalscores van diezelfde wedstrijd. 
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Gymnast(en) die zich tijdens het EK rechtstreeks plaatsen worden niet 
meegenomen in de ranking. 

2. De gerankte gymnasten krijgen onderstaande punten toegewezen op basis van hun 
plaats in de ranking van de geselecteerden op de desbetreffende wedstrijd: 
 

1e plaats 12 ptn. 6de plaats 4 ptn. 

2de plaats 10 ptn. 7de plaats 3 ptn. 

3de plaats 8 ptn. 8ste plaats 2 ptn. 

4de plaats 6 ptn. 9de plaats 1 pt. 

5de plaats 5 ptn. 10de plaats 0 ptn. 

 
3. De eindranking ter samenstelling van de delegatie per categorie wordt gemaakt op 

basis van de som van de twee beste ranking punten. 
De hoogste puntenscore telt volledig, de tweede hoogste puntenscore telt voor de 
helft. 

4. Bij Ex-aequo telt: 
1. De som van de twee volledige hoogste ranking punten. 
2. Het gemiddelde van de twee hoogste totaalscores die in de ranking neergezet 
werden. 

5. De rangschikking gaat op slot na de eerste twee testmomenten (voorronde VK & 
BK). Deze ranking is dus definitief. 
Het derde testmoment gaat sowieso door, maar geldt enkel om vrije plaatsen op 
te vullen of reserveplaatsen te halen. 

 
Selectiemomenten: 

• 01.05.2022: Voorronde Vlaams kampioenschap ‘22 

• 28.05.2022: Voorronde Belgisch kampioenschap ’22 

• Eind september: Selectietest 
 
Ook op iedere FIG erkende wedstrijd tussen 01.05.2022 en de nominatieve inschrijvingsdatum kan de norm 
aangetoond worden (voorronde of finale). Echter worden daar geen Belgische ranking punten toebedeeld 
en geldt dit enkel om vrije plaatsen op te vullen na het volledige Belgisch selectietraject. 
Gymnasten die hun selectie op de Belgische selectiemomenten halen gaan dus altijd voor op de FIG 
selecties. 
Zijn er meerder gymnasten die op FIG wedstrijden hun selectie halen dan zal er ook voor hen een 
rankingsysteem (zoals boven) opgemaakt worden voor de FIG wedstrijden zonder dat de Belgische 
wedstrijden in rekening gebracht worden. 
 
Voor deelname aan de selectiemomenten op het VK en BK worden geen extra kosten aangerekend. Voor 
deelname aan de derde selectietest wordt € 10 aangerekend per gymnast. Inschrijven hiervoor loopt via 
het ledenbeheer en facturatie gebeurt aan de club. 
 
 
4. Selectietraject 
 

▪ Gymnasten die aan de vereisten voldoen en in aanmerking wensen te komen voor een selectie 
voor het WK Tumbling melden dit schriftelijk aan het secretariaat van hun vleugel (GymFed / FfG) 
ten laatste op 20.04.2022. 

▪ Bij de definitieve selectie (3 maanden voor WK) zal door KBT – op aangeven van de 
verantwoordelijken Topsport - het aantal plaatsen voor het WK bepaald worden. Het 
maximumaantal 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 een gymnast onvoldoende fysiek fit is. Een 
reserve kan indien nodig opgeroepen worden. 

 


