
 

  

Kwalificatieprocedure EK2022 TRA  
Rimini (ITA) 

1-6-2022 t/m 5-6-2022 



 

 
Evenement:          European Championships (EK) Trampoline 

Wanneer: 1-6-2022 t/m 5-6-2022 

Waar: Rimini (Italië) 

Wie: Senioren (geboren 2005 en eerder)  

 Junioren (geboren in 2006/2007/2008/2009)  

Hoe: Op basis van onderstaande kwalificatieprocedure neemt     

    de Businessunit manager Sporters & 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: Top 24 geschoond – halve finale plaats tijdens de individuele wedstrijd 

Junioren: Minimaal één sporter in de halve finale. Daarnaast het opdoen van 

internationale wedstrijdervaring waardoor de sporter zich kan ontwikkelen in de 

sport. 

 

Wanneer kwalificeren 

9-4-2022 (1e PW ere- & 1e Divisie) te Alkmaar 

16-4-2022 (training + 3e kwalificatie) te Den Bosch 

 

Kwalificatieprocedure 

Op 16-4-2022 vindt een gezamenlijke training plaats, na deze training wordt ook 

gekwalificeerd voor de (j)EK. Een kwalificatiemoment houdt een volledige 

voorronde in. 

 

Hoe kom je in aanmerking om deel te mogen nemen aan de training + kwalificatie 

op 16-4-2022?  

Sporters kunnen zich kwalificeren voor ‘training + 3e kwalificatie’ die gehouden wordt 

op 16-4-2022 door tijdens de kwalificatie op 9-4-2022 in de voorronde van de 

reguliere wedstrijd of in de extra voorronde na de wedstrijd voor de deelnemers aan 

deze procedure, de score genoemd in tabel 1 te halen.  

 

Hoe wordt de voordracht gemaakt? 

De twee sporters met de hoogste voorronde score behaald op 9-4-2022 plaatsen 

zich rechtstreeks voor het (j)EK mits voldaan aan de score genoemd in tabel 1.  

De resterende plekken worden aan het einde van de ‘training + 3e kwalificatie’, die 

gehouden wordt op 16-4-2022,  ingevuld door een vastgestelde commissie. De 

voordracht komt tot stand op basis van inzet tijdens de training en gesprongen 

kwalificatie(s). De commissie zal bestaan uit leden van de LTC en internationale 

juryleden.  De daaruit voortvloeiende voordracht zal ter goedkeuring aan de KNGU 



 

(Businessunit manager Sporters & Fans) gezonden worden. De KNGU heeft de 

eindbeslissing over de te sturen delegatie.  

 

Tabel 1  

Senioren  

Dames 49,500 

Heren 53,500 

  

Junioren  

Dames  87,380 

Heren 91,558 

De genoemde score dient behaald te worden in de voorronde. 

Scores conform Code of Points 2022-2024 

 

 

Waarom is er voor deze manier van kwalificeren gekozen? 

De keuze voor deze manier van kwalificeren is tot stand gekomen na de input van 

verschillende trainers, sporters, internationale juryleden en LTC-leden.  

 

4th AERE World Cup te Rimini 

Senioren die zich kwalificeren voor het EK krijgen de mogelijkheid aangeboden om 

deel te nemen aan de 4th AERE World Cup te Rimini. Deze World Cup wordt direct 

voorafgaand aan het EK gehouden op 27-28 mei 2022. Op bijgevoegd 

inschrijfformulier kan de sporter aangeven of hij/zij wil deelnemen aan de World Cup.  

 

Overige bepalingen 

• Sporters die deelgenomen hebben aan de WAGC of WK 2021 te Baku komen 

zonder voorbehoud in aanmerking om deel te nemen aan de training + 

kwalificatie op 16-4-2022. 

• 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 (j)EK2022. 

 

 

Wanneer opgeven voor deze procedure? 

Bijgevoegde formulieren moeten, volledig ingevuld, voor 20 maart 2022 gemaild 

worden naar: wedstrijden@kngu.nl en naar communicatie@trampoline.kngu.nl  

 

Geschatte kosten (j)EK 

De kosten voor deelname aan de (j)EK worden gedragen door de gekwalificeerde 

sporters. Er zal geen bijdrage zijn vanuit KNGU. De kosten zijn geraamd tussen de  

€ 2250 en € 2450 per sporter. Bedragen zijn afhankelijk van het definitief aantal 

sporters en daadwerkelijke kosten. Bij deze beraming is inbegrepen: reis- en 
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verblijfskosten/inschrijfgeld/begeleidingsteam. Dit zijn geschatte kosten en er kunnen 

geen rechten aan de genoemde bedragen worden ontleend. Indien een 

deelnemer nog niet beschikt over het correcte kledingpakket , zal dit pakket nog 

aangeschaft moeten worden. De kosten van het kledingpakket zijn +/- € 250.  

 

Voor vertrek zal iedere deelnemer een nader te bepalen voorschot dienen te 

betalen. Na afloop van de (j)EK ontvangt iedere deelnemer een definitieve factuur. 

Naar aanleiding hiervan zal er eventueel gerestitueerd of een aanvullende factuur 

nagestuurd worden.  

 

Het is niet mogelijk om een annuleringverzekering via de KNGU af te sluiten. 

 

Geschatte kosten 4th AERE World Cup 

De kosten voor deelname aan de 4th AERE World Cup worden gedragen door de 

gekwalificeerde sporters. Er zal geen bijdrage zijn vanuit KNGU. De kosten zijn 

geraamd tussen de € 750 en € 950 per sporter. Bedragen zijn afhankelijk van het 

definitief aantal sporters en daadwerkelijke kosten. Bij deze beraming is inbegrepen: 

verblijfskosten/inschrijfgeld/begeleidingsteam. Dit zijn geschatte kosten en er kunnen 

geen rechten aan de genoemde bedragen worden ontleend.  

 

Voor vertrek zal iedere deelnemer een nader te bepalen voorschot dienen te 

betalen. Na afloop van de (j)EK ontvangt iedere deelnemer een definitieve factuur. 

Naar aanleiding hiervan zal er eventueel gerestitueerd of een aanvullende factuur 

nagestuurd worden.  

 

Het is niet mogelijk om een annuleringverzekering via de KNGU af te sluiten. 

 

Corona bepaling 

Wanneer blijkt dat het niet verantwoord of mogelijk is om af te reizen naar de (j)EK 

en/of World Cup vanwege de geldende landelijke (NED en/of ITA) maatregelen, zal 

worden afgezien van deelname. Eventueel gemaakte kosten die niet vergoed 

worden door de organisatie, zullen moeten worden gedragen door gekwalificeerde 

sporters. 

Het is de verantwoordelijk van de sporter om te voldoen aan alle maatregelen die 

Italië eist. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de eventuele 2G maatregel. 

 

Samenstelling begeleidingsteam (j)EK en World Cup 

Indien een persoon zich wil opgeven voor het begeleidingsteam van het (j)EK en/of 

World Cup, dient deze zich voor 25-4-2022 aan te melden via 

voorzitter@trampoline.kngu.nl . Geef bij de opgave aan in welke functie(s) je wil 

deelnemen en of je beschikbaar bent voor zowel de World Cup en/of het (j)EK. Er 

worden geen personen opgenomen in het begeleidingsteam waarnaar er binnen 

het ISR een onderzoek loopt in het kader van grensoverschrijdend gedrag.  

 

Slotbepaling 

In die gevallen waarin deze kwalificatieprocedure onverhoopt niet voorziet, beslist 

de Businessunit manager Sporters & Fans van de KNGU op voordracht van de LTC.  
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Inschrijfformulier (j)EK2022 Trampoline 

 

In te vullen door de deelnemer en indien jonger dan 18 jaar ouder/verzorger. 

 

Ondergetekende sporter meldt zich hierbij aan voor de kwalificatieprocedure 

(j)EK2022 en verklaart hierbij akkoord te zijn met de kwalificatieprocedure. 

Achternaam sporter  

Voornaam sporter  

Geboortedatum sporter  

E-mailadres sporter  

Naam vereniging  

Naam trainer  

 

o Wil deelnemen aan EK2021 senior 

 

o Wil deelnemen aan EK2021 junior 

 

o Wil deelnemen aan de 4th AERE World Cup (Senior) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
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 20 maart 2022  

e-mailen naar: wedstrijden@kngu.nl en communicatie@trampoline.kngu.nl  
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Machtigingsformulier (j)EK 2022 Trampoline 

 

Naam: …………………………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………… 
Postcode: …………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:  …………………………………………………………………………………… 
 
Machtigt de KNGU om de totale kosten voor de (j)EK2022 en indien van toepassing de 4th 
AERE World Cup 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 20 maart 2022 e-

mailen naar: wedstrijden@kngu.nl en communicatie@trampoline.kngu.nl  
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