Interne kwalificatieprocedure olympische spelen 2021 turnen dames
Leeftijd
Locatie
Vertrekdag
Terugkomst in Nederland
Toestellen
Wedstrijden senioren
Turnsters senioren
Coaches
Teammanager
Fysio

Senioren, geboren in 2005 of eerder
Tokyo (JAP)
Maandag 5 juli (ovb)
Donderdag 5 augustus (ovb)
Spieth en Senoh
Kwalificatie, TeamFinale, Meerkampfinale,
Toestelfinales
4
nnb
nnb
1

Reglementen
• FIG COP 2017-2020 + eventuele newsletters FIG WTC
• Documenten en reglementen van NOC*NSF/TeamNL
• Documenten en reglementen van het IOC/FIG
KNGU Doelstelling Olympische Spelen
Met verschillende sporters, op verschillende onderdelen finales halen met
perspectief op medailles.
Algemene voorwaarden voor deelname aan het kwalificatietraject. Turnster is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

geboren in 2005 of eerder
lid van de KNGU via een Nederlandse turnvereniging
in het bezig van een geldig Nederlands paspoort
in het bezit van een geldige FIG licentie (voor Nederland)
uiterlijk 1 maart aangemeld bij vasbinder@kngu.nl
uiterlijk 28 maart 2021 ingeschreven op de longlist (hiervoor ontvangt de
turnster een uitnodiging wanneer ze zich voor deze procedure heeft
aangemeld).
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Kwalificatieprocedure
Om aan de kwalificaties mee te mogen doen moet de turnster opgenomen zijn in
de Tokyo2021-trajectselectie . Dit kan op twee manieren.
1. Voorselectie door de bondscoach.
De turnsters die hieronder worden genoemd zijn voorgeselecteerd:
a. Sara van Disseldorp
b. Vera van Pol
c. Eythora Thorsdottir
d. Naomi Visser
e. Sanna Veerman
f. Tisha Volleman
g. Lieke Wevers
h. Sanne Wevers
i. Laura de Witt
De bondscoach behoudt zich het recht voor turnsters aan deze
voorselectie toe te voegen.
2. Het turnen van een objectieve limiet (zie hieronder).
Hiervoor worden twee momenten georganiseerd.
a. In het weekend van 3/4 april 2021 (locatie nnb)
b. In het weekend van 15/16 mei 2021 (locatie nnb)
Limieten die geturnd dienen te worden om opgenomen te worden in de Tokyo2021trajectselectie:
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Turnsters geselecteerd voor de Tokyo2021-trajectselectie mogen meedoen aan de
twee kwalificatiemomenten voor de olympische spelen12:
1. Zaterdag 12 juni
2. Zaterdag 26 juni

n.t.b.
Rotterdam

De uiteindelijke keuze voor het team
Met inachtneming van de kansen op een medaille wordt het sterkst mogelijke team
van vier (4) sporters geselecteerd in relatie tot het wedstrijdformat op de Olympische
Spelen.
Procedure aanwijzing turnsters:
•
•
•

Bespreking met persoonlijk coaches
Bespreking selectiecommissie (afvaardiging atletencommissie, niet zijnde een
turnster, programmacoördinator, bondscoach)
In gevallen die niet voorzien zijn in deze procedure, beslist de KNGU technisch
directeur.

De keuze voor het team wordt gemaakt door de bondscoach na overleg met een
selectiecommissie waarbij zowel objectieve criteria (behaalde limieten tijdens de
twee kwalificatiemomenten) als subjectieve criteria (bijvoorbeeld: prestatie CV,
aantal malen dat een limiet is behaald) worden meegenomen in de besluitvorming.
Sprong
Kans op medaille 14,816*
*gemiddelde van 2 sprongen
Toestel D
Sprong 5,4
Brug
5,6
Balk
5,5
Vloer 5,2

Brug
14,800

Balk
14,300

Vloer
14,066

AA
56,399

Team
164,700

Team top 5
E Score Teamscores (x3)
9,0 14,4
43,2
8,4 14,0
42,0
7,7 13,2
39,6
8,1 13,3
39,9
164,7

‘Corona clausule’
Mocht een turnster uit de trajectselectie door externe factoren3 niet deel kunnen
nemen aan beide kwalificatiemomenten dan wordt voor deze turnster, uiterlijk
maandag 29 juni, een moment gecreëerd, onder zo gelijk mogelijke
omstandigheden.

1 Voor

beide kwalificatiemomenten wordt een onafhankelijk (buitenlands jurylid) aangewezen als
superior jury (HWJ)
2 Locaties onder voorbehoud
3 Te toetsen door bondsarts
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Noot voor de pers.
Plaatsing via criteria 7 is, tijdens de EK in Basel (SUI), mogelijk maar is geen doel op
zich van de EK2021.
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