Kwalificatieprocedure
WAGC 2019 Trampolinespringen
Versie: d.d. 28 februari 2019

Inleiding
Aansluitend aan het Wereldkampioenschap Trampolinespringen wordt traditioneel de
WAGC georganiseerd. Ook dit jaar wil Nederland graag hieraan deelnemen.
Voor de WAGC zijn er kwalificatievoorwaarden voor deelname opgesteld. De
kwalificatieprocedure is hieronder beschreven.

Voorwaarden WAGC 2019
De volgende algemene voorwaarden zijn gesteld t.b.v. de WAGC 2019:







Je dient geboren te zijn tussen 1998 en 2008, de Nederlandse nationaliteit te
hebben en lid te zijn van de KNGU.
Je dient voor de geboortejaren 1998-2005 aan landelijk Eredivisie en/of 1edivisie in 2019 deel te nemen / deel hebben genomen. Dit kan zijn in de
plaatsingswedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap in het voorjaar
en/of de nationale teamwedstrijden in het najaar.
Je dient je aan te melden voor deelname aan kwalificatieprocedure
WAGC 2019 door het volledig invullen, ondertekenen opsturen van
bijlage 1, 2 en 3 voor 21 maart 2019.
Je dient te voldoen aan de overige onderstaande procedure.

Reguliere plaatsing individueel
De volgende sporttechnische voorwaarden zijn gesteld t.b.v. de reguliere
plaatsing voor de individuele wedstrijd WAGC 2019 (zie tabel volgende pagina):


Kwalificatie geschiedt door het behalen van:
A. de minimale totaalscore van de betreffende categorie voor directe
plaatsing minimaal 1 x te behalen. Indien er meer dan vier sporters zijn
die per WAGC-leeftijdscategorie gelijk aan of meer dan de minimale
totaalscore behalen tijdens de, later in de procedure, beschreven
wedstrijden zullen de vier sporters van die betreffende categorie met
de hoogste totaalscores zich plaatsen voor deze WAGC. De hoogste
totaalscore per sporter bestaat uit de hoogste score voor de verplichte
oefening van wedstrijd x samengevoegd met de hoogste score van
de keuzeoefening (voorronde of finale) van wedstrijd x of y.
B. de volgende procedure wordt gevolgd in het geval dat via directe
plaatsing nog plekken per categorie zijn – individuele wildcards. Indien
er per categorie minder dan 4 springers de minimale totaalscore voor
de directe plaatsing hebben behaald, komen springers die 2 x de
wildcard score van de desbetreffende WAGC-leeftijdscategorie
behalen tijdens de, later in de procedure, beschreven wedstrijden in
aanmerking voor uitzending naar de WAGC. Hierbij zullen de sporters
die de wildcardlimiet gehaald hebben van die betreffende categorie
met de hoogste totaalscores zich plaatsen voor deze WAGC. De
hoogste totaalscore per sporter bestaat uit de hoogste score voor de
verplichte oefening van wedstrijd x samengevoegd met de hoogste
score van de keuzeoefening (voorronde of finale) van wedstrijd x of y.
C. De volgende procedure wordt gevolgd in het geval dat er zich op
basis van A. en B. geen 4 springers per categorie gekwalificeerd zijn
voor het WAGC. Springers die 1 x de wildcard score van de
desbetreffende WAGC-leeftijdscategorie behalen tijdens de, later in
de procedure beschreven wedstrijden komen in aanmerking om
besproken te worden voor mogelijke uitzending door de LTC en de
manager sport en win van de KNGU. Er wordt hierbij gekeken naar de
prestaties uit het recente verleden en het ontwikkelingspotentieel van
de sporter(s).

Indien deze hoogste totaalscores gelijk zijn, gelden de FIG-regels t.b.v. tie-breaks om
te bepalen wie er hoger eindigt.

Minimale totaalscores WAGC 2019
Directe
plaatsing

Meisjes
Categorieën WAGC 2019

17-21 jaar

15-16 jaar

13-14 jaar

11-12 jaar

Gebjr

Wildcard

Minimale
Minimale
totaalscore totaalscore

1998

94,29

92,405

1999

94,29

92,405

2000

94,29

92,405

2001

94,29

92,405

2002

94,29

92,405

2003

91,25

88,38

2004

91,25

88,38

2005

89,333

86,958

2006

89,333

86,958

2007

86,42

83,958

2008

86,42

83,958

Directe
plaatsing

Jongens

Wildcard

Minimale
Minimale
totaalscore totaalscore

Categorieën WAGC 2019

Gebjr

17-21 jaar

1998

98,568

96,733

1999

98,568

96,733

2000

98,568

96,733

2001

98,568

96,733

2002

98,568

96,733

2003

95,708

92,558

2004

95,708

92,558

2005

91,16

88,645

2006

91,16

88,645

2007

87,998

84,57

2008

87,998

84,57

15-16 jaar

13-14 jaar

11-12 jaar

De volgende wedstrijden tellen mee om te voldoen aan de te behalen totaalscore:
De hoogste individuele totaalscores van de WAGC-verplichte oefening (zie
bijlage 4) en keuzeoefening tijdens 3 WAGC- kwalificatiewedstrijden:
Zondag 07 april 2019; 3e plaatsingswedstrijd eredivisie
Zondag 12 mei 2019; 4e plaatsingswedstrijd eredivisie
3. Zaterdag 14 september 2019; 1e plaatsingswedstrijd eredivisie
1.
2.

Synchroon
Synchroon paren voor de WAGC worden geformeerd uit de sporters die zich voor
individuele deelname hebben geplaatst. Een eventuele toevoeging op een
individueel geplaatste sporter kan alleen indien er medaille potentieel aanwezig is.
Deze plekken worden toegewezen op basis van voordracht door de LTC aan de
manager sport en win van de KNGU.
De WAGC-wedstrijden op 7 april, 12 mei en 14 september 2019 kunnen gebruikt
worden om nog extra synchroon resultaten te behalen. De beste twee totaalscores
van synchroon paren worden ingeschreven in de betreffende categorie.
Je dient op het inschrijfformulier te vermelden of je synchroon wenst te springen en
met wie. Let op: je kunt hierbij twee sporters inschrijven vanuit verschillende
leeftijdscategorieën. Daardoor schrijf je je als synchroon paar in voor de categorie van
de oudste springer.
Begeleiding
Voor deze uitzending verzorgt de KNGU begeleiders (trainers, medische begeleiding en
juryleden). Geïnteresseerde trainers kunnen zich ook aanmelden via het secretariaat LTC
TRA van de KNGU. Wij vragen deze geïnteresseerden zichzelf kenbaar te maken voor 1 juli
2019.
Aanmelding WAGC
Iedereen die deel wil nemen aan deze procedure dient de bijlagen 1, 2 en 3 volledig
ingevuld en ondertekend uiterlijk 21 maart 2019 via het secretariaat op te sturen.

Programma Japan
De WAGC is gepland van 2 tot en met 4 december training en de wedstrijd van 5 tot en
met 8 december 2019.
Vertrek naar Japan op zaterdag 30 november 2019 en retour Nederland op maandag 9
december 2019.
Bij voldoende aanmelding is het misschien mogelijk om een trainingsstage te volgen bij
een club in Japan (ongeveer 100km buiten Tokyo) in de periode 25 t/m 29 november
2019. (bij voldoende animo zal de LTC dit proberen te regelen).
Vertrek naar Japan zou dan op zondag 24 november 2019 zijn. Trainingen op 26, 27 en 28
november 2019.
Vrijdag per trein vertrekken naar Tokyo alwaar dan op zaterdag de finales WK kunnen
worden bezocht en de overige teamleden kunnen worden onthaald in Tokyo.

Maandag 02 december 2019 is dan de eerste vrije training.
Wat de kosten voor de trainingsstage zijn is nog niet bekend. Kosten voor openbaar
vervoer zou ongeveer €100-€150 zijn. Dit is tevens metro Tokyo.

Voorbereidende stages
Om trainers en Team beter op elkaar te laten aansluiten is het de bedoeling om
trainingsstages te houden. Onder voorbehoud:
Zaterdag 07 september 2019;
Vrijdagavond 20- en zaterdag 21 september 2019;
3. Vrijdagavond 18- en zaterdag 19 oktober 2019; (Herfstvakantie)
4. Vrijdagavond 01- en zaterdag 02 november 2019;
1.
2.

Kosten en machtigingen
Indien de sporter zich wel heeft ingeschreven voor de WAGC echter niet deelneemt
(bijv. blessure), dient de KNGU alsnog de kosten voor de inschrijving te voldoen, en krijgt
de sporter in dit geval de daadwerkelijk gemaakte kosten niet retour.
De overige kosten voor deelname aan de WAGC zijn geraamd op € 2500-3000
(exclusief inschrijvingskosten per wedstrijd a EUR 170). Hieronder vallen de vliegreis naar
Tokio en retour. Full board WAGC-verblijf van 9 dagen, bezoek aan de WK-finale op
zondag, basiskledingpakket, basis begeleiding en basis reisverzekering. De KNGU werkt
met een machtiging voor de sporters die de kwalificatie WAGC behalen. Dit bedrag
wordt eind oktober geïncasseerd.
Indien een sporter zich terugtrekt uit de kwalificatieprocedure en dit schriftelijk voor 01
juli 2019 bij het secretariaat van de KNGU meldt zullen er geen bedragen worden
geïncasseerd.
Slotbepaling
In die gevallen waarin de onderhavige kwalificatieprocedure onverhoopt niet mocht
voorzien, beslist de manager sport en win van de KNGU in samenspraak met de LTC.

Bijlage 1 WAGC Kwalificatieprocedure: Inschrijfformulier kwalificatieprocedure
In te vullen door de sporter (en indien geval van jonger dan 18 jaar ouder/verzorger)
Ondergetekende sporter verklaart hierbij akkoord te zijn met de kwalificatieprocedure
WAGC 2019 en neemt daardoor deel aan de kwalificatie WAGC 2019

Achternaam sporter
Voornaam sporter
Geboortedatum
Naam trainer
Wedstrijddiscipline(s)*

TRA

Individueel en/of synchroon*

Individueel / synchroon (naam synchroon partner:
…………………………………………………………)
1/2

Maximaal aantal
deelnemende wedstrijden
(optelling van TRA
IND / TRA SYN)*
Deelname WAGC
kwalificatiewedstrijden TRA*

o
o
o

Zondag 07 april 2019
Zondag 12 mei 2019
Zaterdag 14 september 2019

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Datum: ……………………………...............

…………………………………………………
Handtekening sporter

…………………………………………………
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger
indien jonger dan 18 jaar

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en voorzien van handtekening mailen voor 21
maart a.s. naar: wedstrijden@kngu.nl

Bijlage 2 WAGC Kwalificatieprocedure: Machtigingsformulier WAGC 2019
Machtiging (per 1-09-2019)
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

machtigt de KNGU om onderstaande aangekruiste bedrag (onderstaande
wedstrijden) van onderstaande bankrekeningnummer op 1 oktober af te schrijven
i.v.m. kwalificatieprocedure aan de WAGC 2019.
o
o

Deelname IND of SYN wedstrijd:
Deelname IND en SYN wedstrijd:

170,00 Euro
340,00 Euro

Daarnaast machtigt dezelfde bovenstaande persoon de KNGU om het totale overige
bedrag voor de WAGC van onderstaande bankrekeningnummer rond 26 oktober af te
schrijven indien blijkt dat deze sporter zich kwalificeert voor de WAGC 2019.
IBAN:
N

L

Contactgegevens
E-mailadres:

……………………………...

Telefoonnummer:

……………………………...

Datum:

……………………………...

…………………………………………………
Handtekening sporter

…………………………………………………
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger
indien jonger dan 18 jaar
Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en voorzien van handtekening mailen voor 20
september 2019 naar: wedstrijden@kngu.nl

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 dagen een verzoek tot
terugboeking bij de bank worden ingediend.

Bijlage 3 WAGC Kwalificatieprocedure: KNGU kledingformulier WAGC 2019
Dit formulier betreft een inventarisatie van de bestaande en gewenste kleding. We
vragen je onderstaande velden in te vullen en samen met bijlage 1 en 2 te
retourneren.
Naam sporter

Artikel

Aantal

Maat gewenst

Trainingsbroek, zwart
Trainingsjas, zwart
T-shirt, zwart
T-shirt, oranje
Polo, wit
Maat in bezit
Wedstrijdsinglet (mannen)
Sokol royal (mannen)
Short royal (mannen)
Wedstrijdpak (dames)
* indien je geen exacte maat van ieder kledingartikel weet vragen we je dit aan te
geven en te schatten.

Bijlage 4 WAGC Kwalificatieprocedure: voorwaarde verplichte oefening WAGC (fig
requirements)
11-12 years
The routine consists of 10 different elements, only two (2) elements allowed with less
than 270° somersault rotation. Each element meeting the requirement must be
marked with an asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot be
fulfilled by combining them into one element but must be performed as separate
elements.
1. one (1) element landing on the front of the body,
2. one (1) element landing on the back of the body.
3. one (1) element with 360° somersault rotation with, at least, 360° of twist.
13–14 years
The routine consists of ten (10) different elements, only one (1) element allowed with
less than 270° somersault rotation. Each element meeting the requirement must be
marked with an asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot be
fulfilled by combining them into one (1) element but must be performed as separate
elements.
1. one (1) element to front or back,
2. one (1) element from front or back - in combination with requirement No. 1,
3. one (1) double front or back somersault with or without twist and 4. one (1)
element with a minimum of 540° twist and minimum of 360° somersault rotation.
15-16 years
The routine consists of ten (10) different elements, only one (1) element allowed with
less than 270° somersault rotation. Each element meeting the requirement must be
marked with an asterisk (*) on the competition card. These requirements cannot be
fulfilled by combining them into one (1) element but must be performed as separate
elements.
1. one (1) element to front or back,
2. one (1) element from front or back - in combination with requirement No. 1,
3. one (1) double front or double back somersault with or without twist and
4. one (1) element with a minimum of 540° twist and minimum of 360° somersault
rotation.
17- 21years
1. The routine consists of ten (10) different elements, each with a minimum of 270°
somersault rotation.
2. Two (2) elements, marked with an asterisk (*) on the competition card, will have
difficulty ratings. The difficulty will be added to the execution, time of flight and
horizontal displacement scores to give the total score for the first routine.
3. None of these two (2) elements may be repeated in the second routine of the
qualifying round; otherwise the difficulty will not be counted.

