Selectieprocedure voor VK Trampoline 2019
De maximale aantallen voor het Vlaams kampioenschap zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per
categorie op de voorrondes:





1-10 deelnemers per categorie:
11-20 deelnemers per categorie:
21-30 deelnemers per categorie:
30+ deelnemers per categorie:

max. 8 beschikbare plaatsen
max. 12 beschikbare plaatsen
max. 18 beschikbare plaatsen
max. 24 beschikbare plaatsen

Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op de voorrondes krijgt de eerste
gymnast van het open klassement 6 punten, de tweede 7 punten, de derde 8 punten, enz. Gymnasten
krijgen enkel punten wanneer ze volgende minimumscore behaalden:
 A 11 jaar:
74,000 punten
 A 12 jaar:
76,000 punten
 A 13-14 jaar:
80,000 punten
 A 15-16 jaar meisjes:
85,000 punten
 A 15-16 jaar jongens:
88,000 punten
 A Seniores meisjes:
89,000 punten
 A Seniores jongens:
94,000 punten
 B 11 jaar:
70,000 punten
 B 12 jaar:
72,000 punten
 B 13-14 jaar:
75,000 punten
 B 15-16 jaar meisjes:
76,000 punten
 B 15-16 jaar jongens:
77,000 punten
 B 17+ jaar meisjes:
78,000 punten
 B 17+ jaar jongens:
80,000 punten
 C 11 jaar:
67,500 punten
 C 12 jaar:
69,000 punten
 C 13-14 jaar:
70,500 punten
 C 15-16 jaar:
71,500 punten
 C 17+ jaar:
73,000 punten
De laagste score van de selectieranking over de 3 voorrondes wordt in rekening gebracht om het aantal
beschikbare plaatsen in te vullen. Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in de ranking en
nadien naar de derde laagste score. Indien er na de derde laagste score nog een gelijke stand is, gaan alle
gymnasten op de laatste selectieplaats door naar het Vlaams kampioenschap.
Voor het I- niveau mogen alle gymnasten die op een voorronde een gouden medaille behaalden deelnemen
aan het Vlaams Kampioenschap.
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Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren door bijvoorbeeld blessures of ziekte,
kunnen een wildcard aanvragen. De procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden
bij de algemeenheden wedstrijden.

Selectieprocedure voor BK Trampoline 2019
De minimumscores voor het Belgisch kampioenschap (A- en B-niveau) zijn identiek aan die van het Vlaams
Kampioenschap. De aantallen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie op de provinciale
voorrondes:
 1-10 deelnemers per categorie:
max. 8 beschikbare plaatsen
 11-20 deelnemers per categorie:
max. 10 beschikbare plaatsen
 21-30 deelnemers per categorie:
max. 15 beschikbare plaatsen
 30+ deelnemers per categorie:
max. 20 beschikbare plaatsen
Een selectieranking bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsen. Op het Vlaams kampioenschap –
indien de selectienorm gehaald wordt - krijgt de eerste gymnast van het klassement 1 punt, de tweede 2
punten, de derde 3 punten, enz.* De laagste score van de selectieranking over de 3 provinciale voorrondes
en het Vlaams kampioenschap wordt in rekening gebracht om het aantal beschikbare plaatsen in te vullen.
Bij gelijke stand kijken we naar de tweede laagste score in de ranking en nadien naar de derde laagste
score, ... Indien er na de vierde laagste score nog een gelijke stand is, gaan alle gymnasten op de laatste
selectieplaats door naar het Belgisch kampioenschap.

Gymnasten die zich niet volgens deze procedure kunnen selecteren voor het Vlaams Kampioenschap of het
Belgisch kampioenschap, door bijvoorbeeld blessures of ziekte, kunnen een wildcard aanvragen. De
procedure die geldt voor de aanvraag van wildcards is terug te vinden bij de algemeenheden wedstrijden.
*Het resultaat op het Vlaams Kampioenschap weegt zwaarder door dan de resultaten van de voorrondes, vandaar dat
hier vanaf 1 begonnen wordt en niet vanaf 6 zoals op de voorrondes.
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