Selectieprocedure Wereldkampioenschappen Turnen Dames 2021
18 – 24 oktober 2021 Kitakyushu - Japan
Versie definitief
WK Individueel Turnen Dames
Leeftijd

Senioren (geboren in 2005 of eerder)

Locatie

Kitakyushu, Japan

Nominatieve inschrijving

20 september 2021

Vertrekdag

12 oktober 2021 (t.b.d.)

Terugkomst in Nederland

Maandag 25 oktober

Toestellen

Taishan Sports Equipment

Wedstrijden

Kwalificatie, meerkampfinale en toestelfinales

Turnsters

4 (maximaal 3 per toestel)

Coaches

4 (maximaal)

Teammanager

1 (evt.)

Fysio

1 (MAG)

Arts

1 (MAG+WAG)

Delegatieleider

1 (MAG+WAG)

Juryleden

1

Reglementen en workplan
•

FIG COP 2017-2021 + newsletters FIG WTC

•

FIG Technical Regulations

•

Workplan; FIG en LOC Federation

Het WK in perspectief
De WK is een niet op zichzelf staand evenement. De WK is een stap richting voorbereiding
van het team op kwalificatie voor de OS 2024. Het maakt als toernooi deel uit van het traject
richting de OS Parijs 2024. Centraal staat de vorming van een team van turnsters die kunnen
bijdragen aan de doelstelling voor Parijs 2024, deelname met een team.

KNGU doelstelling WK
De prioriteit ligt in volgorde:
1. deelname van 2 meerkampturnsters;
2. er is beperkt ruimte voor toestelspecialisten (één plek per toestel).
Indien meer turnsters dan beschikbare plekken de richtscore halen, dan bepaalt de
bondcoach. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden in het wedstrijdformat
als ook het teamperspectief op langere termijn.
De prestatiedoelstelling is:
2 x meerkampfinale.
1 x individuele toestelfinale.
Selectieprocedure

1. De senioren in de Parijs-groep en de huidige Tokyo 2021 groep is aangewezen voor de
voorlopige WK-trajectselectie. Deze turnsters dienen hun deelname te bevestigen

2. Turnsters die denken voldoende niveau te hebben om te kunnen instromen, kunnen,
indien is voldaan aan de inschrijfvoorwaarden, deelnemen aan de (interne)
kwalificatiewedstrijd op 11 september.

3. Bevestigen en aanmelden moet i.v.m. strengere visumvoorwaarden Japan vóór 7 juli
2021 bij vasbinder@kngu.nl (zie bijlage 2).

4. Alleen turnsters die:
a.
b.
c.
d.

geboren zijn in 2005 of eerder;
met een Nederlandse nationaliteit;
in het bezit zijn van een Nederlands paspoort;
in het bezit zijn van een Nederlands KNGU wedstrijdpaspoort en ingeschreven
voor de eredivisie;
e. in het bezit zijn van een FIG licentie (onder NED vlag);
f. lid zijn van een bij de KNGU aangesloten vereniging,
kunnen deelnemen aan het selectietraject en kunnen worden uitgezonden naar
de WK.

5. De open kwalificatiewedstrijd is op:
11 september 2021 in Rotterdam*
(*locatie onder voorbehoud)
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6. Vier (4) turnsters kunnen zich plaatsen voor het WK–individueel, maximaal 3 per toestel
mogen er op de WK turnen.
a. Met inachtneming van punt 6b: De beste 2 meerkampturners, mits voldaan aan de
richtscore (zie tabel bij 6c) zijn zeker van opname in de WK-delegatie. Echter, of alle
twee een volle meerkamp turnen is afhankelijk van de score van de evt.
toestelspecialisten (zie ook KNGU doelstelling WK).
b. Turnsters die op de OS in Tokyo een top 8 notering op een toestel en/of meerkamp
(tijdens de kwalificatiewedstrijd) hebben behaald, moeten op een van de twee
kwalificatiewedstrijden vormbehoud tonen. Vormbehoud wordt gedefinieerd door
het turnen van een oefening (toestel en/of meerkamp) met minimaal 80% van de Dscore geturnd op de OS.
c. Tabel met richtscores
Kwalificatiescore (8e plek CI - geschoond) WK 2019 - 2018
Jaar

VT

UB

BB

FX

2018

14,166

14,400

13,733

13,500

2019

14,599

14,700

13,500

13,800

14,383

14,550

13,617

13,650

Gemiddeld

Kwalificatiescore (24e plek CI - geschoond) WK 2019 - 2018
Jaar

AA- # 24
2018

52,074

2019

52,799

Gemiddeld

52,437

*voor sprong geldt het reglement voor de toestelfinale

d. Het beste resultaat van de twee kwalificatiewedstrijden telt (bij een meerkamp, moet
het resultaat op één wedstrijd worden behaald. Bij sprong moeten de twee sprongen
conform FIG-eisen op één wedstrijd worden geturnd).
e. Er worden maximaal 2 vervangende turnsters benoemd.

7. Voorbereidingsactiviteiten WK (onder voorbehoud)
I.v.m. de situatie rondom COVID-19 kunnen er nog wijzigingen c.q. toevoegingen volgen
op onderstaande activiteiten.
•
•
•
•
•
•
•

7 juli deadline inschrijving WK-procedure
?? n.t.b.
: centrale training voorlopige WK-trajectselectie
?? n.t.b.
: centrale training voorlopige WK-trajectselectie
?? n.t.b.
: centrale training voorlopige WK-trajectselectie
?? 02 - 05 september*
: CC Koper
?? 10 - 12 september*
: CC Mersin
11 september
: kwalificatiewedstrijd-1 evt. instroom in selectie buiten
voorlopige WK-trajectselectie
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•
•
•
•

18 september
20 september
?? 24 september
?? 2 oktober

: kwalificatiewedstrijd-2
: nominatieve inschrijving WK
: centrale Training
: Testwedstrijd o.v.b.

Alle activiteiten in het kader van de WK-voorbereidingen zijn bepalend voor de
samenstelling van de WK-delegatie.
* indien opgenomen in het programma
Prestatieparameters, besluitvorming en selectiekeuzes
a. Stabiliteit in het gevraagde programma;
b. Scores van testen en evt. testwedstrijden;
c. Aanwezigheid/attitude/waarde/betrokkenheid gedurende het gehele traject;
d. Tonen van zoveel mogelijk van de “Ten Team Factors” (zie bijlage 1)
e. Behalen van de richtscores zoals is aangegeven in de tabel, zie 6c.
f.

De beste 2 meerkampturnsters, mits voldaan aan de richtscore (zie 6c.) zijn zeker van
opname in de WK-delegatie. Echter, of alle twee een volle meerkamp turnen is
afhankelijk van de score van de evt. toestelspecialisten (zie ook KNGU doelstelling WK).

Binnen het traject kunnen stapsgewijs turnsters afvallen in de voorbereiding op de WK. De
keuzes worden gemaakt door de bondscoach, na overleg met de betrokken coaches.
Keuzemomenten zijn:
•
•
•
•
•

Per juli: aanwijzing voorlopige WK-trajectselectie (Tokyo 2021 groep en senioren in Parijs
2024 groep).
11 september: open kwalificatiewedstrijd-1; mogelijkheid voor instroom in WKtrajectselectie
12 september: definitieve bepaling en bekendmaking WK-trajectselectie inclusief
eventuele zij-instromers op basis van kwalificatiewedstrijd-1.
18 september: kwalificatiewedstrijd-2. Na deze wedstrijd volgt keuzebepaling WKdelegatie
20 september: nominatieve inschrijving en bekendmaking WK-delegatie

Procedure aanwijzing turnsters
•
•

•

Bespreking met persoonlijk coaches
Bespreking selectiecommissie WK
(KNGU seniorcoaches/bondscoach/technisch directeur c.q.
programmacoördinator)
Uiteindelijke keuze door Bondscoach.
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Begeleidingsteam
1. Het begeleidingsteam wordt door de bondscoach bepaald en is altijd van onbesproken
gedrag. D.w.z. geen negatieve uitspraak van het ISR.
2. De bondscoach bepaalt uiterlijk (*datum afhankelijk van verplichtingen t.a.v. visa) uit
welke personen het begeleidingsteam bestaat.
3. Afhankelijk van het aantal beschikbare accreditaties en de financiële mogelijkheden
bestaat het begeleidingsteam uit:
4 coaches
1 fysio
1 of 2 juryleden
1 arts (samen met turnen heren)
1 teammanager (t.b.d.)
1 delegatieleider (samen met turnen heren)
4. De bondscoach is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle betrokkenen gedurende
het WK-traject. Taken kunnen door de bondscoach worden gedelegeerd aan leden van
het begeleidingsteam.
5. De (para-)medische begeleiding is taak specifiek verantwoordelijk.
6. De juryleden maken deel uit van de delegatie en zijn taak specifiek verantwoordelijk.
Communicatie
Uiterlijk 12 september wordt de WK-trajectselectie bekend gemaakt. De definitieve
samenstelling (max. 4 turnsters met evt. maximaal 2 niet meereizende reserves) wordt op 20
september bekend gemaakt.

Tot slot
In gevallen die niet voorzien zijn in deze kwalificatieprocedure, beslist de KNGU Technisch
Directeur.
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Bijlage 1: Ten Team Factors
(ontleend aan Mitch Fenner)

1. Eigenaarschap en geloof in doelstellingen door Turnsters, Coaches,
Programmamanagement, KNGU en Supportteam
2. Volledige en gedetailleerde technische en ondersteunende voorbereiding voor
wedstrijdfitheid op het terrein van zowel fysiek, mentaal als oefeningen
3. Positieve gezamenlijkheid en gedeeld geloof tussen turnsters en coaches op de vloer
4. Teamrol-bewustzijn: de eerste turner tot en met de laatste turners gaan voor de topscore
5. Per oefening géén onderbrekingen en géén mislukte afsprong !
6. Next Apparatus Mentality – elk toestel start weer een nieuwe wedstrijd
7. In een wedstrijd alle oefeningen uitgeturnd
8. Op elk toestel wordt de doelscore behaald of verbeterd
9. Een teamoptreden met stijl, vertrouwen & consistent dat inspirerend werkt voor turnsters,
coaches, supportteam, partners en publiek !
10. De wens om het plezier in alles rondom een succesvol teamoptreden te behalen, te
herhalen en uit te dragen !
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Bijlage 2: Inschrijf- / bevestigingsformulier selectieprocedure Turnen Dames WK SENIOREN 2021
In te vullen door de turnster !!
Ondergetekende verklaart hierbij in te schrijven voor deelname aan de WK-selectie-procedure 2021
voor de aangekruiste onderdelen.
Onderdeel
Meerkamp met 1 sprong
Meerkamp met 2 sprongen
Sprong**
Brug**
Balk**
Vloer**
** : alleen aankruisen als niet aan de meerkamp wordt deelgenomen
Tevens verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de in de WK-kwalificatieprocedure genoemde
voorwaarden.
Naam

e-mail + tel.nr.

Voornaam
Geboortedatum
Naam vereniging
Naam trainer

e-mail + tel.nr.

Datum :
Handtekening turnster:

Handtekening trainer:

Handtekening ouder/verzorger bij minderjarige turnster

Dit formulier uiterlijk 6 juli 2021 retourneren
Mail
: vasbinder@kngu.nl / post
: Postbus 142, 7360 AC Beekbergen
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