Kwalificatieprocedure WK2022 TRA
Sofia (BUL)
16-11-2022 t/m 19-11-2022

Evenement:
Wanneer:
Wie:
Hoe:

Wereld Kampioenschappen 2022 Trampoline
16-11-2022 t/m 19-11-2022
Senioren (geboren 2005 en eerder)
Op basis van onderstaande kwalificatieprocedure
neemt de businessunit manager Sporters & Fans, op
voordracht van de LTC, een besluit over de
deelnemers aan deze WK

Inleiding
In dit document is beschreven hoe de kwalificatieprocedure is voor deelname aan
het Wereld Kampioenschap 2022 in Sofia, Bulgarije.
Maximale delegatie
Sporters: Maximaal vier senior heren en vier senior dames. Mogelijke synchroon
paren worden gevormd door de individueel gekwalificeerde deelnemers.
Doel
Top 24 geschoond – halve finale plaats tijdens de individuele wedstrijd.
Top 5 team - finale plaats
Wanneer kwalificeren
Er worden drie kwalificatiemomenten georganiseerd. Iedere sporter mag maximaal
twee kwalificatiemomenten aanwijzen. Deze twee momenten worden vooraf door
de sporter aangewezen op het inschrijfformulier van deze procedure.
Data
- Zondag 26 juni 2022, tijdens de voorronde van het NK
- Zaterdag 2 juli 2022 , locatie nader te bepalen
- Zaterdag 6 augustus 2022 , locatie nader te bepalen
Er kan niet worden deelgenomen aan het kwalificatiemoment die niet aangewezen
is behalve zondag 26 juni 2022 (mits gekwalificeerd voor het NK). De score van het
NK telt niet mee als deze vooraf niet is aangewezen door betreffende sporter.
Procedure
1. Er zijn drie kwalificatiemomenten verspreid over drie wedstrijddagen. De beste
score(s) uit de voorronde(s) telt/tellen.
2. Iedere sporter mag maximaal twee kwalificatiemomenten aanwijzen. Deze
twee momenten worden vooraf door de sporter aangewezen op het
inschrijfformulier van deze procedure.
3. De sporters met de hoogste score worden voorgedragen voor deelname aan
het WK mits voldaan aan het limiet welk genoemd wordt in tabel 1. Indien
deze hoogste scores gelijk zijn wordt de sporter die stabiliteit getoond heeft
geselecteerd. Stabiliteit wordt getoond door meerdere keer te voldoen aan
alle eisen. Wanneer er op basis van voorgaande geen selectie kan worden
gemaakt zullen de FIG-regel t.b.v. tie-break bepalen wie er hoger eindigt, de
tie-break wordt toegepast de hoogste score. Wanneer de tie geen uitkomst

biedt wordt de sporter met de hoogste D-score geselecteerd waarbij
gekeken wordt naar de oefening met de hoogste score.
4. De beschreven wildscore dient door de sporter twee keer behaald te worden
tijdens de aangewezen kwalificatiewedstrijd(en). De directe plaatsingsscore
dient één keer door de sporter behaald te worden tijdens de aangewezen
kwalificatiewedstrijd(en)
5. Sporters die de score directe plaatsing behaald hebben gaan voor op de
sporters die de score wild card gehaald hebben.
Limieten
Senioren
Dames
Heren

Score directe
plaatsing
50.595
56.140

Score wild card
49.500
53.500
Tabel 1

Hoe wordt de voordacht gemaakt?
Na afloop van de laatste kwalificatiewedstrijd zal er door een vastgestelde
commissie een voordracht worden gemaakt voor het WK team. De commissie zal
bestaan uit leden van de LTC en internationale juryleden. Trainers zullen, als
gebruikelijk de gelegenheid krijgen om hun visie over het uitzenden van hun sporters
te delen met de commissie. 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.
Mocht er sprake zijn van een team doelstelling, en zijn hier nog plaatsen voor open,
dan zijn er nog startbewijzen beschikbaar via aanwijsplekken, zodoende een
compleet team af te vaardigen voor de team doelstelling. Deze worden getoetst en
bepaald door bovenstaande commissie.
Commissie
- De commissie zal bestaan uit leden van de LTC trampoline springen en
internationale juryleden.
- De commissie maakt op 6 augustus 2022 een voordracht welke wordt
voorgedragen aan de KNGU.
Samenstelling begeleidingsteam WK/WAGC
Indien een persoon zich wil opgeven voor het begeleidingsteam van het WK en/of
WAGC team 2022, dient deze zich voor 9 juli aan te melden via
voorzitter@trampoline.kngu.nl , daarbij is het van belang in welke functie(s) deze
persoon wil deelnemen. Er worden geen personen opgenomen in het
begeleidingsteam waarnaar er binnen het ISR een onderzoek loopt in het kader van
grensoverschrijdend gedrag. De KNGU heeft de eindbeslissing over het te sturen
begeleidingsteam.

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 WK 2022.
- 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.
- Sporters die nog een openstaande factuur bij de KNGU hebben kunnen niet
worden uitgezonden naar het WK. De eventuele openstaande factuur dient
uiterlijk 6 augustus voldaan te zijn.
Wanneer opgeven voor deze procedure?
Bijgevoegde formulieren moeten, volledig ingevuld, voor vrijdag 17 juni 2022 gemaild
worden naar: wedstrijden@kngu.nl en naar voorzitter@trampoline.kngu.nl
Kosten
De kosten voor deelname aan de WK worden gedragen door de gekwalificeerde
sporters. Er zal geen bijdrage zijn vanuit KNGU. De kosten zijn geraamd tussen de €
1700 - € 2200 exclusief kleding (kosten kledingpakket ca €250) per sporter.
Inbegrepen: overnachtingen/inschrijving/reis/kosten begeleiding.
Dit zijn geschatte kosten en er kunnen geen rechten aan de genoemde bedragen
worden ontleend.
Corona bepalingen
Wanneer blijkt dat het niet verantwoord of mogelijk is om af te reizen naar de WK
vanwege de geldende landelijke (NED en/of BUL) maatregelen, zal worden afgezien
van deelname. Eventueel gemaakte kosten die niet vergoed worden door de
organisatie, zullen moeten worden gedragen door gekwalificeerde sporters.
Slotbepaling
In die gevallen waarin deze kwalificatieprocedure onverhoopt niet voorziet, beslist
de businessunit manager Sporters & Fans van de KNGU op voordracht van de LTC.

Inschrijfformulier kwalificatieprocedure WK 2022 Trampoline
In te vullen door de deelnemer en indien jonger dan 18 jaar ouder/verzorger.
Ondergetekende sporter meldt zich hierbij aan voor de kwalificatieprocedure
WK2022 en verklaart hierbij akkoord te zijn met de kwalificatieprocedure.
Achternaam sporter
Voornaam sporter
Geboortedatum sporter
E-mailadres sporter
Naam trainer
Naam vereniging
Wijst de volgende
o 26 juni 2022
kwalificatiemomenten
o 2 juli 2022
aan:

o 6 augustus 2022

Maximaal twee moment aankruisen

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 17 juni 2022 emailen naar: wedstrijden@kngu.nl en voorzitter@trampoline.kngu.nl

