
  

 

Reglement selectie WAGC 2018 

 
1. WAGC ACRO – 2-10 APRIL 2018 

 

- Antwerpen (Lotto Arena) – België 

- Data 
o 11-16 jaar    2 april tot en met 5 april (wedstrijd op 4 en 5 april) 
o 12-18 jaar en 13-19 jaar  6 tot en met 10 april (wedstrijd op 8,9 en 10 april) 

- Deadline  
o Definitieve registratie + betaling inschrijvingsgeld 3 januari 2018 
o Deadline nominatieve registratie    7 maart 2018 

 

2. GEÏNTERESSEERDE TEAMS  

 

- Teams die aan de selectie wensen deel te nemen dienen dit door te geven aan Gymfed voor 15 
december 2017. Op basis van de interesse zal de definitieve inschrijving naar FIG gebeuren. 

- De selecties worden zo laat mogelijk ingepland. Dit is enkel mogelijk omdat de WAGC in eigen land 
doorgaat. Hierdoor dient het inschrijvingsgeld aan de FIG (+/- € 100 pp) reeds betaald te worden 
voordat de selectie gekend is. Indien er minder geselecteerde teams zijn dan doorgegeven aan FIG, 
kan het inschrijvingsgeld niet meer gerecupereerd worden. 

- Teams dienen deel te nemen aan minimaal 2 van de 3 aangeboden selectiewedstrijden. De 
slechtste ranking valt weg bij deelname aan 3 wedstrijden. Bij exaequo zullen de rankings van alle 3 
de wedstrijden in rekening worden gebracht. Bij niet deelname aan een wedstrijd zal een ranking 
van 100ptn worden toegekend.  

- Indien een team de norm niet turnt zal een ranking van 100 ptn worden toegekend. 

- De ranking wordt opgemaakt op basis van de teams die op voorhand hun interesse doorgaven, 
andere teams in de leeftijdscategorie zullen niet in de ranking worden opgenomen. 

- Indien het team aan de PV’s meedoet in een andere leeftijdscategorie dan kan het team in de 
categorie waarvoor zij willen selecteren deelnemen buiten wedstrijd. 
 

- Data:  Selectie 1: PV1 AB Oostende (20&21/01/2018) 
Selectie 2: PV2 AB Niel (3&4/02/2018) 
Selectie 3: Selectiewedstrijd Gent (25/02/2018) 

- Timing  ntb 
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3. REGLEMENT 

 

- Leeftijdscategorieën 
o 11-16 jaar, 12-18 jaar en 13-19 jaar 
o De gymnasten nemen deel aan de leeftijdscategorie volgens de leeftijd die ze hebben in het 

jaar van de competitie (2018) 

- Deelnemers dienen de Belgische nationaliteit te hebben en lid te zijn van de KBT 

- Turnen volgens het FIG programma 

- Er wordt een balans en tempo-oefening geturnd. 

- In categorie 13-19 jaar mag KBT voor elke categorie 1 team bepalen zonder selectie indien er teams 
in de structuur zitten voor deze leeftijdscategorie 

- In categorie 12-18 jaar mag KBT voor elke categorie 1 team bepalen zonder selectie indien er teams 
in de structuur zitten voor deze leeftijdscategorie en er minder dan 3 teams deelnemen aan de 
selectie (Topsportteam inbegrepen) 

- De 2 hoogst gerangschikte teams behalen de selectie 
o Rangschikking op basis van de som van de beste 2 behaalde rankings van de 3 

selectietesten (1e plaats = 1 punt – 2e plaats = 2 punten - … ) - hoe lager de punten, hoe 
hoger de rangschikking 

- Ex-aequo regel 
o Ranking van de 3 wedstrijden tellen 
o Indien nog Ex-aequo: gemiddelde van de 3 wedstrijdpunten 

- Hoe wordt bepaald wie BEL 1 en BEL 2 is 
o Het team dat als 1e geplaatst is op basis van de selectiewedstrijden krijgt de keuze om BEL 

1 of BEL 2 te zijn.  
o Indien na het toepassen van de ex aequo regel er nog steeds geen verschil is dan gebeurt 

de lottrekking door Gymfed. 

- Indien slechts 1 of 2 teams in een categorie kandidaat zijn om deel te nemen, en zij de norm reeds 
behalen tijdens de 1e selectiewedstrijd, dan hoeven zij niet meer deel te nemen aan de 2e 
selectiewedstrijd. Er zal dan op de 1e selectiewedstrijd beslist worden dat zij hun selectie behalen. 

- Te behalen minimumnorm (cfr EAGC 2017) 

Categorie Formatie Norm  

A 11-16 jaar WG-WP 51,100 
A 11-16 jaar MP-MXP-MG 50,350 
A 12-18 jaar WP-MXP-WG 51,600 
A 12-18 jaar MP-MG 50,100 
A 13-19 jaar WP-MXP-WG 52,700 
A 13-19 jaar MP-MG 51,500 
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4. JURY 

 

- Er wordt gejureerd met een voltallig panel (indien mogelijk).  

- Voor de selectiewedstrijd te Mariakerke dient elke deelnemende club 2 juryleden categorie I, II of 
III op te geven (hoogste categorie krijgt voorrang).  

- Indien noodzakelijk zullen er onafhankelijke juryleden op uitnodiging jureren. 
 

5. INSCHRIJVING  

 

- Doorgeven welke teams instappen in de selectieprocedure via deze link – deadline 16.12.2017!  
 

- Voor de selectiewedstrijd via het ledenbeheer – net zoals voor de provinciale voorrondes. Voor 
teams buiten competitie dient de inschrijving per mail naar de federatie te gebeuren. 

- Deadline inschrijving teams, jury, opladen wedstrijdbladen en muziek 
o PV1 AB (20&21/01/2018) - Oostende 

 Inschrijving teams – 15/11/2017 
 Inschrijving teams buiten competitie – 15/11/2017 
 Opgave jury - 31/12/2017 
 Opladen WBL en muziek – 14/01/2018 

o PV2 AB (3&4/02/2018) - Niel 
 Inschrijving teams – 15/11/2017 
 Inschrijving teams buiten competitie – 15/11/2017 
 Opgave jury – 14/01/2018 
 Opladen WBL en muziek – 28/01/2018 

o Extra selectiewedstrijd (24/02/2018) - Mariakerke 
 Inschrijving teams – 15/11/2017 
 Opgave jury – 4/02/2018 
 Opladen WBL en muziek – 18/02/2018 

- Wie deelneemt aan de selectiewedstrijden) en zich effectief selecteert kan zijn/haar deelname niet 
meer annuleren. Alle bijhorende kosten dienen dan ook betaald te worden (Raming kostprijs 
deelname: Gymnast: ntb / Coach: ntb) 

- Wie deelneemt aan de selectiewedstrijd en zich niet selecteert kan het betaalde inschrijvingsgeld 
niet recupereren indien er minder dan 2 teams zich selecteren in die bepaalde categorie. 
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