Kwalificatieprocedure EK2020
Gotenburg (Zweden)
07-05-2020 t/m 10-05-2020

Evenement:
Wanneer:
Waar:
Wie:
Hoe:

UEG European Championships (EK) Trampoline
07-05-2020 t/m 10-05-2020
Gothenburg (Zweden)
Senioren (geboren 2003 en eerder)
Junioren (geboren in 2007/2006/2005/2004)
Op basis van onderstaande kwalificatieprocedure neemt
de manager sporters en fans, op voordracht van de LTC,

een
besluit over de deelnemers aan deze EK.
Maximale delegatie
Sporters: Maximaal vier senior heren, vier junior heren, vier senior dames en vier junior
dames. Mogelijke synchroonparen worden gevormd door de individueel
gekwalificeerde deelnemers.
Doel
Senioren individueel: Bij de dames minimaal twee en bij de heren minimaal één
sporter(s) in de halve finale.
Junioren individueel: Zowel bij de dames als de heren minimaal één sporter in de
halve finale. Daarnaast het opdoen van internationale wedstrijdervaring waardoor
de sporter zich kan ontwikkelen in de sport.
Wanneer kwalificeren
14 september 2019, 17 november 2019 en 18 januari 2020.
Opmerking: 18 januari 2020 betreft het NK Clubteams. Sporters die zich met hun
team niet kwalificeren voor het NK mogen buiten mededinging deelnemen aan de
wedstrijd.
Uitzondering
Sporters die tijdens het WK2019 te Tokyo na de kwalificatieronde (oefening één +
oefening twee) individueel eindigen op een geschoonde (maximaal drie per land)
12e plaats of hoger (11e, 10e, 9e enzovoorts) plaatsen zich direct voor de EK2020.
Voorwaarde is dat de betreffende sporter zich aanmeldt voor de
kwalificatieprocedure EK2020.
Kwalificatieprocedure
1. Er zijn vier kwalificatiemomenten verspreid over drie wedstrijddagen. De beste
score(s) uit de voorronde(s) (oefening één + oefening twee) telt/tellen. De
score moet behaald worden in één voorronde.
2. Op 14 september 2019 springen de dames en de heren de reguliere wedstrijd
waarbij de voorronde kwalificatiemoment één is. Daarnaast springen de
heren op 14 september 2019 een extra voorronde welke geldt als kwalificatie
moment twee.
3. Op 17 november 2019 springen de dames en de heren de reguliere wedstrijd
waarbij de voorronde kwalificatiemoment twee bij de dames en

kwalificatiemoment drie bij de heren is. Daarnaast springen de dames op 17
november 2019 een extra voorronde welke geldt als kwalificatiemoment drie.
4. Op 18 januari 2020 springen de dames en de heren de reguliere wedstrijd
waarbij de voorronde kwalificatiemoment vier is.
5. Met inachtneming van het nog beschikbare aantal startbewijzen worden de
sporters met de hoogste voorrondescores geselecteerd mits voldaan aan de
hieronder gestelde eisen. Indien deze hoogste voorrondescores gelijk zijn
wordt de sporter die stabiliteit getoond heeft geselecteerd. Stabiliteit wordt
getoond door meerdere keren te voldoen aan alle eisen. Wanneer er op
basis van voorgaande geen selectie kan worden gemaakt zullen de FIGregels t.b.v. tie-break bepalen wie er hoger eindigt, de tie-break wordt
toegepast op de hoogste voorrondescore. Wanneer de tie geen uitkomst
biedt wordt de sporter met de hoogste D-score (oefening één + oefening
twee) geselecteerd waarbij gekeken wordt naar de hoogste voorrondescore.
6. De volgende minimale voorronde scores zijn vastgesteld:
Senioren
Dames
Heren

Score Wild Card
94.955
104.465

Score directe plaatsing
95.235
106.540

Junioren
Dames
Heren

Score Wild Card
89.070
92.885

Score directe plaatsing
90.905
95.980

7. De beschreven Wildcardscore dient door de sporter twee keer behaald te
worden tijdens de aangewezen kwalificatiewedstrijden óf de directe
plaatsingsscore dient één keer door de sporter behaald te worden tijdens de
aangewezen kwalificatiemomenten.
8. Senioren met een maximum leeftijd van 21 jaar in 2020 kunnen zich plaatsen
voor het EK2020 wanneer zij minimaal één keer de Wildscore behaald
hebben. Hiervoor geldt dat de sporters die tweemaal voldaan hebben aan
de Wildcardscore of eenmaal voldaan hebben aan de directe
plaatsingsscore als eerste aanspraak maken op één van de beschikbare
plaatsen zoals beschreven in punt 5.
Overige bepalingen
• Er is geen dispensatieregeling bij ziekte en/of blessure.
• Je dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en lid te zijn van een bij de
KNGU aangesloten vereniging.
• Je dient in het bezit te zijn van een geldige FIG-licentie, of de aanvraag voor
een FIG-licentie te hebben gestart.
• Inschrijven voor deze procedure betekent dat de sporter zich beschikbaar
stelt voor deelname aan de EK2020.
• De juryleden in het juryblok CJP/D/E/HD/TOF bezitten een
internationaal/niveau 4/niveau 3 brevet. In deze niveauvolgorde worden de

juryleden ingezet. Voor de E-juryleden geldt dat minimaal 50% van de
juryleden een internationaal brevet dient te hebben.
Wanneer opgeven voor deze procedure?
Bijgevoegde formulieren moeten, volledig ingevuld, voor 1 september 2019 gemaild
worden naar: wedstrijden@kngu.nl en naar wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl
Kosten
De kosten voor deelname aan de EK worden gedragen door de gekwalificeerde
sporters. Er zal geen bijdrage zijn vanuit KNGU. De kosten zijn geraamd op € 2000 per
sporter. Bij deze beraming zijn we uitgegaan van 16 deelnemende sporters en zijn
inbegrepen: overnachtingen/inschrijving/reis/kledingpakket/kosten trainers en
kosten juryleden
Dit zijn geschatte kosten en er kunnen geen rechten aan de genoemde bedragen
worden ontleend.
Slotbepaling
In die gevallen waarin deze kwalificatieprocedure onverhoopt niet voorziet, beslist
de manager sporters en fans van de KNGU op voordracht van de LTC.

Inschrijfformulier
In te vullen door de deelnemer en indien jonger dan 18 jaar ouder/verzorger.
Ondergetekende sporter meldt zich hierbij aan voor de kwalificatieprocedure
EK2020 en verklaart hierbij akkoord te zijn met de kwalificatieprocedure.
Achternaam sporter
Voornaam sporter
Geboortedatum sporter
Naam trainer
o

Wil deelnemen aan EK2020 senior

o

Wil deelnemen aan EK2020 junior

Svp aankruisen wat van toepassing is

Datum: ………………………………

……………………………………………………………….
Handtekening sporter

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

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en voorzien van handtekening(en) voor 1 september
2019 e-mailen naar: wedstrijden@kngu.nl en wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl

Machtigingsformulier EK 2020

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Machtigt de KNGU om de totale kosten voor de EK2020 van onderstaand
bankrekeningnummer af te schrijven.

IBAN:
Ten name van:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Contactgegevens
E-mailadres:
Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
Handtekening rekeninghouder

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening sporter en wettelijk vertegenwoordiger indien jonger dan 18 jaar
Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en voorzien van handtekening(en) voor 1 september
2019 e-mailen naar: wedstrijden@kngu.nl en wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij
de bank worden ingediend.

