Selectieprocedure Europese Kampioenschappen Senioren Turnen Dames
11 – 14 augustus 2022 München – Duitsland

Versie: definitief

Selectieprocedure Europese Kampioenschappen Senioren Turnen Dames
11 – 21 augustus 2022 München – Duitsland
EK Teams & Individueel Senioren Turnen Dames
Leeftijd
Locatie
Nominatieve inschrijving
Vertrekdag
Terugkomst in Nederland
Toestellen
Wedstrijden
Turnsters
Coaches
Teammanager
Fysio
Arts o.v.
Delegatieleider
Juryleden

Senioren (geboren in 2006 en eerder)
München, Duitsland
Maandag 4 juli 2022
Zondag 7 augustus
Maandag 15 augustus 2022
Spieth
Kwalificatie (5-4-3) (tevens meerkampfinale), teamfinale
(5-3-3) en toestelfinales
5 (maximaal)
3 (maximaal)
1 (combi met junioren)
1
1 (combi met junioren)
1 (combi met junioren)
1

Reglementen en workplan
•

FIG COP 2021-2024 + newsletters FIG WTC

•

EG Technical Regulations

•

FIG Technical Regulations

•

Workplan; EG en LOC Federation

Het EK-Senioren in perspectief
Het EK geldt als een belangrijk prestatiemoment voor het team. In de huidige cyclus wordt
de op basis van de teamprestatie op de EK gekwalificeerd voor de WK in dat zelfde jaar.
Prioriteit ligt dan ook bij de teamprestatie in het licht van de kwalificatie voor de WK; hiervoor
is minimaal een top 13 positie nodig en tevens in het licht van de opbouw de
teamkwalificatie voor de OS in 2024.
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KNGU doelstelling EK-Senioren
Deze doelstellingen worden gekoppeld aan de richtscores genoemd in bijlage 2.
In volgorde van prioriteit:
1. Team Top 8
o

Het potentieel best scorende team wordt afgevaardigd met inachtneming van
het wedstrijdformat.

2. Ruimte in het team creëren voor medaillekansen Meerkamp - toestelfinale
Selectieprocedure
Algemeen:
Als i.v.m. eventuele (al dan niet door de overheid opgelegde) coronamaatregelen zowel in
Nederland als ook in Duitsland en evt. transitlanden, aanvullende voorwaarden gesteld
worden, kunnen deze (of de gevolgen daarvan) alsnog worden toegevoegd aan de criteria
op basis waarvan de selectie wordt samengesteld. Het wordt nadrukkelijk geadviseerd (nu
al) de nodige en beschikbare voorzorgsmaatregelen te nemen.
Turnsters die denken voldoende niveau te hebben om te kunnen instromen, kunnen, indien is
voldaan aan de hieronder genoemde voorwaarden, zich aanmelden. Aanmelden moet
vóór 5 mei 2022 bij topsport@kngu.nl (zie bijlage 2).
Na de 2 kwalificatiewedstrijden in juni 2022, wordt het definitieve EK-team aangewezen (5 + 2
reserves)
Alleen turnsters die:
a. geboren zijn in 2006 of eerder;
b. de Nederlandse nationaliteit bezitten;
c. in het bezit zijn van een Nederlands paspoort;
d. in het bezit zijn van een Nederlands KNGU wedstrijdpaspoort;
e. in het bezit zijn van een geldige FIG licentie (onder NED vlag);
f.

aangesloten zijn bij een bij de KNGU aangesloten vereniging,

kunnen deelnemen aan de kwalificaties en kunnen worden uitgezonden naar de EKsenioren.

2. er zijn twee kwalificatiewedstrijden: op 18 juni 2022 in Heerenveen en tijdens de NK op 25
juni.
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3. Voorbereidingsactiviteiten EK-Senioren (nog vast te stellen op beschikbaarheid

wedstrijden en budget)
I.v.m. de situatie rondom COVID-19 kunnen er nog wijzigingen c.q. toevoegingen volgen
op onderstaande activiteiten.

Mei

:

- Centrale training 14 mei Heerenveen

Juni

:

- Interne wedstrijd 5 juni Heerenveen (optioneel)
- open kwalificatie 18 juni Heerenveen
- kwalificatiewedstrijd tijdens NK 25 juni Rotterdam (Ahoy)

Juli

:

- nominatieve opgave EK Senioren 4 juli
- stage (week 29)

Augustus

:

- repetitieweek EK (week 31) n.t.b.
- vertrek EK 7 augustus

Prestatieparameters, besluitvorming en selectiekeuzes
a. Stabiliteit in het wedstrijdprogramma;
b. Het potentieel best scorende team wordt afgevaardigd;
c. Behalen van de richtscores zoals is aangegeven in de tabel in bijlage 2.
Keuzemomenten
•
•

•

18 en 25 juni: kwalificatiewedstrijden;
Week 26: keuze EK-team (5 turnsters + twee niet meereizende reserves).
o Positie 1 en 2  Top 2 AA gemiddelde uit 2 kwalificatiewedstrijden
o Positie 3  behaalde richtscore op een toestel. Bij meer dan 2 turnsters met een
behaalde richtscore geldt de meeste afstand van een richtscore. Beste uit 2
kwalificatiewedstrijden. Bij behaalde richtscores op meerdere toestellen wordt ook
gekeken naar meest zekere medaillekans (= grootste afstand van richtscore)
o Positie 4 en 5  aanwijsplekken om team te completeren in hoogste eindscore.
Beste uit 2 kwalificatiewedstrijden
o Positie 6 en 7  niet meereizende reserveturnsters; aanwijsplekken om team aan
te vullen bij uitval.
4 juli: nominatieve inschrijving European Gymnastics.

Procedure aanwijzing turnsters
De volgende aspecten worden mee genomen in de aanwijzing van de turnsters:
• Berekening posities en sterkste teams
• Input persoonlijke coaches per mail
• Bespreking selectiecommissie EK (evt. trajectcoach, bondscoach, jurylid, technisch
directeur,)
• De bondscoach beslist. In gevallen die niet voorzien zijn in deze kwalificatieprocedure,
beslist de KNGU Technisch Directeur.
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Begeleidingsteam
Het begeleidingsteam wordt door de bondscoach/technisch directeur* samengesteld 1.
Mede afhankelijk van het aantal beschikbare accreditaties en de financiële mogelijkheden
bestaat het begeleidingsteam uit:
3 coaches
1 fysio
2 juryleden
1 arts (onder voorbehoud)
1 teammanager/delegatieleider
1. De bondscoach is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle betrokkenen gedurende
het EK-traject. Taken kunnen door de bondscoach worden gedelegeerd aan leden van
het begeleidingsteam.
2. De bondscoach bepaalt uiterlijk in week 26, uit welke personen het begeleidingsteam
bestaat.
3. De (para-)medische begeleiding is taak specifiek verantwoordelijk.
4. De juryleden zijn taak specifiek verantwoordelijk.
Communicatie
Uiterlijk in week 26 wordt de definitieve EK-Senioren selectie bekend gemaakt. De definitieve
samenstelling (max. 5 turnsters en max. 2 niet meereizende reserves) wordt op 4 juli bekend
gemaakt.

1 Uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 3.1.05 van het Huishoudelijk Reglement dat hierbij van
toepassing is
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Bijlage 1: Richtscores kwalificatiewedstrijd voor positie 3 in het EK-team.

Richtscores EK
1. Toestel:
Toestel
minimale eindscore
Spong*
13,800
Brug Ongelijk
14,100
Balk
13,100
Vloer
13,400
*bij sprong: gemiddelde van 2 sprongen
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Bijlage 2: Inschrijf- / bevestigingsformulier selectieprocedure EK Turnen Dames 2022
In te vullen door de turnster !!
Ondergetekende turner verklaart zich hierbij in te schrijven voor deelname aan de
selectieprocedure voor de EK Turnen Dames 2022
EK Turnen Dames-selectieprocedure 2022*

*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Onderdeel

Meerkamp met 1 sprong
Meerkamp met 2 sprongen
Sprong**
Brug Ongelijk**
Balk**
Vloer**

** : alleen aankruisen als niet aan de meerkamp wordt deelgenomen
Tevens verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de in de EK-selectieprocedure
genoemde voorwaarden.
e-mail + tel.nr.

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Naam vereniging

e-mail + tel.nr.

Naam trainer

Datum

:

Handtekening turnster:

Handtekening train(st)er:

Handtekening ouder/verzorger***:

***:bij minderjarige turnster
Dit formulier uiterlijk 5 mei 2022 retourneren
Mail
: topsport@kngu.nl/post : Postbus 142, 7360 AC Beekbergen
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