KWALIFICATIEPROCEDURE
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TRAMPOLINESPRINGEN 2019
Versie: d.d. 28 februari 2019

Dit document omschrijft de kwalificatieprocedure voor deelname aan de
kwalificatiewedstrijden binnen het traject naar de WK Trampolinespringen 2019.

Definities
 WK-trajectselectie: Ieder lid van de KNGU met de Nederlandse nationaliteit kan
geselecteerd worden voor de WK-trajectselectie.
 Startbewijs: Individueel startbewijs voor de discipline individueel
trampolinespringen.
 Score: De beoordeling van de trampoline oefening en het uiteindelijke cijfer
bestaat uit 4 onderdelen, te weten de moeilijkheid(s)graad van de oefening (Dscore, MHG), de uitvoering van de oefening (E-score), de Time-of-Flight-score (Tscore) en de verplaatsing-score (HD).
 Voorrondescore: Optelsom van de totaalscores (D-score + E-score + T-score + HDscore) van de 1e oefening (verplichte oefening) en de 2e oefening (keuze
oefening).
 Kwalificatieronde en finale: de kwalificatieronde bestaat uit een 1e oefening
(verplichte oefening) en een 2e oefening (keuze oefening). Alleen in het geval van
de EK’s en WK’s geldt een extra halve finaleronde, 3e oefening (keuze oefening)
als onderdeel van de kwalificatieronde. De finaleronde bestaat uit alleen een
keuze oefening.
 Totaalscore na halve finaleronde (alleen van toepassing op EK en WK):
totaalscores (D-score + E-score + T-score + HD-score) van de 3e oefening (keuze
oefening in de halve finale).

 Top # - klassering: In principe geldt hier de eindklassering van de individuele
wedstrijd na de finale, tenzij expliciet anders omschreven.
 Gelijke totaalscore: Indien sporters een gelijke totaalscore behalen tijdens een
wedstrijd gelden de FIG-regels t.b.v. tie-breaks om te bepalen wie er hoger eindigt.
Kwalificatieprocedure WK 2019 Trampolinespringen
Evenement :

WK 2019

Organisatie :

LOCOG + FIG + Organisatiecomité Japanse Bond

Plaats

:

Tokio (Japan)

Periode

:

28 november tot en met 1 december 2019

Status

:

Internationaal top evenement

Doelgroep

:

Senioren: 17 jaar en ouder (Geboren 2002 en eerder)

Wedstrijden :

FIG Competities: ervaring opdoen richting OS-kwalificaties

Hoe

Op basis van de onderstaande interne kwalificatieprocedure

:

neemt de manager sport en win, op voordracht van de LTC,
een besluit over de deelnemers aan de WK 2019.
Maximale delegatie
Sporters senioren: Maximaal 4 mannen en 4 vrouwen, afhankelijk van individuele
kwalificatie. Mogelijke synchroon paren worden gevormd door de individuele
gekwalificeerde deelnemers.

Doel
Top 24 geschoond – halve finale plaats tijdens de individuele wedstrijd.

Data kwalificaties:
1. Zondag 07 april 2019; 3e plaatsingswedstrijd eredivisie
2. Zondag 12 mei 2019; 4e plaatsingswedstrijd eredivisie
3. Zaterdag 14 september 2019; 1e plaatsingswedstrijd eredivisie

Uitgangspunten en voorwaarden:
1.

2.

Met inachtneming van het nog beschikbare aantal startbewijzen, worden de
sporters met de hoogste voorrondescores geselecteerd. Indien deze hoogste
voorrondescores gelijk zijn, gelden de FIG-regels t.b.v. tie-breaks om te bepalen
wie er hoger eindigt.
De volgende richtscores voor de gehele voorronde zijn vastgesteld:

Dames
Heren
3.

4.
5.

Wildcardscore
95,790
104,340

Directe
plaatsing
99,165
107,550

De beschreven wildcardscore onder ad.2 dient 2x door de sporter behaald te
worden tijdens de drie kwalificatiewedstrijden zoals hierboven beschreven of de
score onder directe plaatsing dient 1x door de sporter behaald te worden tijdens
de drie kwalificatie wedstrijden.
Sporters die zich plaatsen voor de European Games hebben een extra kwalificatie
mogelijkheid. De voorrondescore behaald tijdens de European Games mag, mits
voldaan aan een richtscore, meegeteld worden voor de WK kwalificatie.
Indien niet alle startbewijzen zijn behaald, heeft de KNGU-manager sport en win,
op voordracht van de LTC, de bevoegdheid om het team aan te vullen. In het
selectieproces worden die sporters in beschouwing genomen die gezien worden
als potentiele OS kandidaten en 1 x de wildcardscore ad.2 behaald hebben. Er
wordt hierbij gekeken naar de prestaties uit het recente verleden en het
ontwikkelingspotentieel van de sporter(s).

Kosten
In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de kosten voor deelname WK volledig voor eigen
rekening van de deelnemers en is er geen bijdrage vanuit KNGU Topsport. De kosten
voor deelname aan de WK zijn geraamd op € 2500-3000 (exclusief inschrijvingskosten
per wedstrijd a EUR 170). Hieronder vallen de vliegreis naar Tokio en retour. Full board
WK-verblijf, basiskledingpakket, basis begeleiding en basis reisverzekering. De KNGU
werkt met een machtiging voor de sporters die de kwalificatie WK 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 op voordracht van de LTC.

Bijlage 1 WK 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
WK 2019 en neemt daardoor deel aan de kwalificatie WK 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 WK Kwalificatieprocedure: Machtigingsformulier WK 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 WK 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 WK van onderstaande bankrekeningnummer rond 26 oktober af te
schrijven indien blijkt dat deze sporter zich kwalificeert voor de WK 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 WK Kwalificatieprocedure: KNGU kledingformulier WK 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.

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.

