2017-06-08 Kwalificatie WK 2017 voor Trampolinespringen

Kwalificatieprocedure WK Trampolinespringen 2017
Doelen:
Wie:
Hoe:
Waar:
Wanneer:

Individueel top 24 vrouwen en als team top 10 vrouwen en top 12 mannen.
Maximaal 4 mannen, maximaal 4 vrouwen.
Op basis van de onderstaande kwalificatieprocedure neemt de Topsportmanager / Technisch
Directeur (TSM/TD) KNGU, na advies van de NACT, een besluit over de deelnemers aan de WK
2017.
Sofia, Bulgarije (BUL).
09/11/2017 – 12/11/2017.

De volgende algemene voorwaarden zijn gesteld t.b.v. kwalificatie WK 2017:
•
•
•

•

Je dient de Nederlandse nationaliteit te hebben, lid te zijn van de KNGU en de geldige WK-leeftijd te
hebben.
Je dient in het bezit te zijn van een geldige FIG-licentie, of de aanvraag voor een FIG-licentie te
hebben gestart, bij aanmelding van deze WK-kwalificatie.
Je dient je aan te melden voor deelname aan kwalificatieprocedure WK 2017 door het volledig
invullen, ondertekenen en opsturen van bijlage 1 en bijlage 2 voor 1 juli a.s. naar het secretariaat van
de KNGU.
Je dient te voldoen aan de overige onderstaande procedure.

Tijdens de volgende vier kwalificatiewedstrijden, op 3 data, kunnen deelnemers internationale ranking punten
verdienen voor het WK 2017. De beste 3 resultaten van de vier oefeningen (verplicht + keuze) op onderstaande
kwalificatiewedstrijden gelden mee op deze internationale ranking; maximaal 4 startbewijzen.
De data zijn als volgt, waarbij per kwalificatiewedstrijd een voorronde wordt georganiseerd:
•
•
•

Kwalificatiewedstrijd WK #1
Kwalificatiewedstrijd WK #2
Kwalificatiewedstrijd WK #3 en #4

– Alkmaar op zaterdag 23 september 2017
– Alkmaar op zaterdag 21 oktober 2017
– Alkmaar op zondag 29 oktober 2017

De bij de limieten behorende scores worden uiterlijk 31 juli 2017 vastgesteld en gecommuniceerd door de
KNGU. Het is gebleken dat nadere analyse en inzichten de komende periode nodig zijn om de juiste richtscores
te bepalen. Het is op dit moment wel duidelijk dat de scores gekoppeld worden aan de volgende punten voor
de internationale ranking:
Mannen
• Top 8 limiet:
nnb
16 punten
• Top 24 limiet:
nnb
6 punten
• Prospect limiet:
nnb
4 punten
Vrouwen
• Top 8 limiet
• Top 24 limiet
• Prospect limiet

nnb
nnb
nnb

16 punten
6 punten
4 punten

Indien er sprake is van een gelijk aantal punten op de internationale ranking (te behalen tijdens bovenstaande
wedstrijden), geldt dat die sporters voor resterende startbewijzen worden voorgedragen die de hoogste
voorrondescores hebben en minimaal 12 internationale ranking punten hebben verdiend. De uitleg over het
aantal punten die verdiend kunnen worden per kwalificatiewedstrijd wordt hierna beschreven. Indien sporters
een gelijke totaalscore behalen tijdens een wedstrijd gelden de FIG-regels t.b.v. tie-breaks om te bepalen wie
er hoger eindigt.
Drie springers van het maximale team van vier worden bepaald n.a.v. de behaalde resultaten op bovenstaande
wedstrijden. Eén plaats (man & vrouw) per team kan worden aangewezen door de TSM/TD (zogenoemde
aanwijsplek). Alleen wedstrijdfitte sporters zullen uitgezonden worden naar het WK.
Eventuele synchroonkoppels worden gevormd vanuit de geplaatste individuele springers.
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Definities
•

•
•
•

Internationale ranking: Sporters kunnen d.m.v. het behalen van eindklasseringen tijdens benoemde
wedstrijden punten verdienen die in de daarvoor gestelde periode opgeteld worden. Het totaal
aantal punten van de beste 3 wedstrijden resulteert in een ranking waarbij de sporter met het
hoogste aantal punten de hoogste plek op de ranking heeft.”
e
Voorronde kwalificatiewedstrijd: de voorronde bestaat uit een 1 oefening (verplichte oefening) en
e
een 2 oefening (keuze oefening).
e
Voorrondescore: Optelsom van de totaalscores (D-score + E-score + T-score + HD-score) van de 1
e
oefening (verplichte oefening) en de 2 oefening (keuze oefening).
Nederlandse Advies Commissie Trampolinespringen (NACT): Een onafhankelijke commissie waarin
leden vanuit verschillende expertisegebieden (w.o. sporttechnisch, medisch, fysiek, mentaal en
organisatorisch) zonder last of ruggenspraak worden benoemd per jaar. De verantwoordelijke
medewerker van de KNGU t.a.v. topsport trampolinespringen is voorzitter van deze commissie.

Voorlopig programma:
Het voorlopige programma is vastgesteld voor deelnemers aan het WK-traject 2017:
Maandag
September
September
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
November
November

Dag en datum
za 23
vr 29- za 30
za 7 - zo 8
za 14
za 21
zo 29
do 2 / vr 3 / za 4
9 t/m 12

Senioren
Kwalificatie #1
Trainingsweekend WK-traject
World Cup Valladolid & deelname Senioren wedstrijd Valladolid
Kwalificatie #2
Kwalificatie #3 en #4
Gezamenlijke trainingsdag(en) WK team
WK

Deelname aan de World Cup in Valladolid en de mogelijke extra wedstrijd op dezelfde dagen voor overige
senioren wordt bepaald door de resultaten tot en met de eerste WK-kwalificatiewedstrijd #1.
Aanmelding WK-traject:
Iedereen je deel wilt nemen aan deze procedure dient je de bijlage 1 en bijlage 2 volledig ingevuld en
ondertekend uiterlijk 1 juli naar het secretariaat van de KNGU op te sturen. KNGU, t.a.v. secretariaat
Topsport, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen
Slotbepaling
In die gevallen waarin de onderhavige kwalificatieprocedure onverhoopt niet mocht voorzien, beslist de
TSM/TD van de KNGU.
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Bijlage 1 WK Kwalificatieprocedure: Inschrijfformulier kwalificatieprocedure
In te vullen door de sporter (en indien geval van jonger dan 18 jaar ouder/verzorger)
Ondergetekende sporter verklaart hierbij akkoord te zijn met de kwalificatieprocedure WK 2017 en neemt
daardoor deel aan de kwalificatie WK 2017 en het bijhorende trainingsprogramma.

Achternaam sporter
Voornaam sporter
Geboortedatum
Naam trainer
Wedstrijddiscipline(s)*

TRA

Individueel en/of synchroon*

Individueel

Deelname aan de volgende WKkwalificatiewedstrijden*

o
o
o

Kwalificatiewedstrijd WK #1 – Alkmaar op zaterdag 23
september 2017
Kwalificatiewedstrijd WK #2 – Alkmaar op zaterdag 21 oktober
2017
Kwalificatiewedstrijd WK #3 en #4 – Alkmaar op zondag 29
oktober 2017

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Datum: ……………………………...............

…………………………………………………
Handtekening sporter

…………………………………………………
Handtekening wettelijk
Vertegenwoordiger indien jonger dan 18 jaar

Dit formulier s.v.p. opsturen voor 1 juli a.s. naar:
KNGU, t.a.v. secretariaat Topsport, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen
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Bijlage 2 WK Kwalificatieprocedure: KNGU kledingformulier WK 2017
Dit formulier betreft een inventarisatie van de bestaande en gewenste kleding. We vragen je
onderstaande velden in te vullen en samen met bijlage 1 te retourneren.
Naam sporter

Artikel

Aantal

Maat in bezit

Maat gewenst

Trainingsbroek
Trainingsjas
T-shirt
T-shirt
Polo
Wedstrijdsinglet (mannen)
Sokol royal (mannen)
Short royal (mannen)
Wedstrijdpak (dames)
* indien je geen exacte maat van ieder kledingartikel weet vragen we je dit aan te geven en
te schatten.
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Bijlage 3 Formulieren t.b.v. aanvraag FIG-licentie

APPENDIX I – FIG LICENCE RULES

FIG LICENCE
APPLICATION FORM

FORM TO BE SENT TO FIG
licence@fig-gymnastics.org

Licence no:
NATIONAL FEDERATION
NF CONTACT PERSON

FULL NAME:

GYMNAST

GENDER:

EMAIL:
SURNAME:

GIVEN NAME:

ZIP/POSTCODE:

CITY:

COUNTRY:

NUMBER:

DATE OF EXPIRY:

NATIONALITY:

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)
DISCIPLINE
ADDRESS

STREET:

EMAIL
PASSPORT

ATHLETE CONSENT
As a member of a National Federation of FIG and/or a participant in an event authorized or recognized by FIG, I hereby declare as follows:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

I have received and had an opportunity to review the FIG Anti-Doping Rules. (Available on: http://www.fig-gymnastics.com)
I acknowledge that I am bound by, and confirm that I shall comply with, all of the provisions of the FIG Anti-Doping Rules (as amended
from time to time), the World Anti-Doping Code (the “Code”) and the International Standards issued by the World Anti-Doping Agency, as
amended from time to time, and published on WADA’s website.
I consent and agree to the creation of my profile in the WADA Doping Control Clearing House (“ADAMS”), as requested under the Code
to which FIG is a Signatory, and/or any other authorized National Anti-Doping Organization’s similar system for the sharing of information,
and to the entry on my Doping Control, Whereabouts and Therapeutic Use Exemptions related data in such systems.
I acknowledge the authority of FIG and its National Federations and/or National Anti-Doping Organizations under the FIG Anti-Doping
Rules to enforce, to manage results under, and to impose sanctions in accordance with the FIG Anti-Doping Rules.
I acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision made pursuant to the FIG Anti-Doping Rules, after exhaustion of the
process expressly provided for in the FIG Anti-Doping Rules, may be appealed exclusively as provided in Article 13 of the FIG AntiDoping Rules to an appellate body for final and binding arbitration, which in the case of International-Level Athletes is the Court of
Arbitration for Sport (CAS).
I acknowledge and agree that the decisions of the arbitral appellate body referenced above shall be final and enforceable, and that I will
not bring any claim, arbitration, lawsuit or litigation in any other court or tribunal.
I hereby take notice that an extra insurance was proposed to me by FIG and I confirm that I examined the services provided for by the
Contract (cf. appendix II of the FIG Licence Rules). I am aware that this extra insurance does not release my Federation or myself from
the obligation to take out an insurance under Art. 12.10 of the Technical Regulations. I also take notice that the FIG is entitled to cancel
such insurance at any time upon a 4-month notice
I have read and understand this Athlete Consent

SIGNATURE OF THE GYMNAST

SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE
if the gymnast is a minor

______________________________

_________________________________________

Through their signature, gymnasts consent and agree to comply with and be bound by the FIG Statutes, FIG Technical Regulations and Code of
Points, FIG Accreditation Rules and all of the FIG Rules and Regulations and their amendments

Please upload a copy of the valid passport and a color ID picture
The respective national member Federation is fully responsible for all information and documents provided with the application form. The application
form must be returned completed, duly signed and stamped by the President or Secretary General of the respective affiliated federation. The
application form must be signed by the gymnast. All consent forms from minor applicants, according to the legislation of the applicant’s country, must
be counter-signed by their legal representative.

PLACE AND DATE
______________________________

SEAL OF THE NF

NF AUTHORISED SIGNATURE
__________________________________
Signature of the NF President or Secretary General
_________________________________________
Full name of the NF President or Secretary General

Form 2016.0
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KNGU Machtigingsformulier
In te vullen door de sporter/ouder/verzorger!
(bij niet volledig ingevulde en ondertekende formulieren en/of ontbrekende bijlagen wordt de
aanvraag onbehandeld terug gezonden)
Ondergetekende sporter verzoekt hierbij de KNGU de aanvraag tot het verkrijgen van een FIG-licentie te
ondertekenen en door te sturen naar de FIG.
Bij deze volledige en ondertekende KNGU Aanvraag- en Machtigingsformulier zijn de volgende bijlagen
bijgesloten:
1. Volledig ingevuld en door sporter en evt. wettelijk vertegenwoordiger ondertekend FIG
Application form (LET OP: Engelstalig formulier gebruiken)
2. Officiële pasfoto (kleur 45mm x 35mm)
3. Kopie van een geldig Nederlands Paspoort / ID-kaart
Achternaam sporter
Voornaam sporter
Geboortedatum
Discipline

Machtiging (per 01-07-2014)
Naam: …………………………………………

Adres: …………………………………………………….

Postcode: …………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………...

machtigt de KNGU om éénmalig CHF 30,-- van Bankrekeningnummer
IBAN:
N

L

af te schrijven i.v.m. aanvraag FIG-licentie.

Contactgegevens
E-mailadres:

……………………………...

Datum:

………………………………

…………………………………………………
Handtekening sporter

Telefoonnummer: ………………………………

………………………………………………………
Handtekening wettelijk
vertegenwoordiger

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:
KNGU, t.a.v. Joke.Rösler, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden
ingediend.
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APPENDIX I – FIG LICENCE RULES

FIG LICENCE RENEWAL
APPLICATION FORM
FORM TO BE SENT TO FIG
licence@fig-gymnastics.org

Licence no:
NATIONAL FEDERATION
NF CONTACT PERSON

FULL NAME:

GYMNAST

GENDER:

EMAIL:
SURNAME:

GIVEN NAME:

ZIP/POSTCODE:

CITY:

COUNTRY:

NUMBER:

DATE OF EXPIRY:

NATIONALITY:

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)
DISCIPLINE
ADDRESS

STREET:

EMAIL
PASSPORT

ATHLETE CONSENT
As a member of a National Federation of FIG and/or a participant in an event authorized or recognized by FIG, I hereby declare as follows:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

I have received and had an opportunity to review the FIG Anti-Doping Rules. (Available on: http://www.fig-gymnastics.com)
I acknowledge that I am bound by, and confirm that I shall comply with, all of the provisions of the FIG Anti-Doping Rules (as amended
from time to time), the World Anti-Doping Code (the “Code”) and the International Standards issued by the World Anti-Doping Agency, as
amended from time to time, and published on WADA’s website.
I consent and agree to the creation of my profile in the WADA Doping Control Clearing House (“ADAMS”), as requested under the Code
to which FIG is a Signatory, and/or any other authorized National Anti-Doping Organization’s similar system for the sharing of information,
and to the entry on my Doping Control, Whereabouts and Therapeutic Use Exemptions related data in such systems.
I acknowledge the authority of FIG and its National Federations and/or National Anti-Doping Organizations under the FIG Anti-Doping
Rules to enforce, to manage results under, and to impose sanctions in accordance with the FIG Anti-Doping Rules.
I acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision made pursuant to the FIG Anti-Doping Rules, after exhaustion of the
process expressly provided for in the FIG Anti-Doping Rules, may be appealed exclusively as provided in Article 13 of the FIG AntiDoping Rules to an appellate body for final and binding arbitration, which in the case of International-Level Athletes is the Court of
Arbitration for Sport (CAS).
I acknowledge and agree that the decisions of the arbitral appellate body referenced above shall be final and enforceable, and that I will
not bring any claim, arbitration, lawsuit or litigation in any other court or tribunal.
I hereby take notice that an extra insurance was proposed to me by FIG and I confirm that I examined the services provided for by the
Contract (cf. appendix II of the FIG Licence Rules). I am aware that this extra insurance does not release my Federation or myself from
the obligation to take out an insurance under Art. 12.10 of the Technical Regulations. I also take notice that the FIG is entitled to cancel
such insurance at any time upon a 4-month notice
I have read and understand this Athlete Consent

SIGNATURE OF THE GYMNAST

SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE
if the gymnast is a minor

______________________________

_________________________________________

Through their signature, gymnasts consent and agree to comply with and be bound by the FIG Statutes, FIG Technical Regulations and Code of
Points, FIG Accreditation Rules and all of the FIG Rules and Regulations and their amendments

Please upload a copy of the valid passport and a color ID picture
The respective national member Federation is fully responsible for all information and documents provided with the application form. The application
form must be returned completed, duly signed and stamped by the President or Secretary General of the respective affiliated federation. The
application form must be signed by the gymnast. All consent forms from minor applicants, according to the legislation of the applicant’s country, must
be counter-signed by their legal representative.

PLACE AND DATE
______________________________

SEAL OF THE NF

NF AUTHORISED SIGNATURE
__________________________________
Signature of the NF President or Secretary General
_________________________________________
Full name of the NF President or Secretary General

Form 2016.0
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