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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

A. Aard en strekking van dit WR

Artikel 1

1. Dit reglement is van toepassing op alle jeugd fierljepwedstrijden welke onder verantwoordelijkheid van de NFB of de 
aangesloten districten worden georganiseerd

2. Op de jeugdwedstrijden is het JFVV van toepassing

3. In situaties waarin dit reglement niet voorziet die over de wedstrijd zelf gaan, beslist de wedstrijdleiding. Deze houdt 
dan als richtlijn het algemene wedstrijdreglement aan

Hoofdstuk 2: Accommodaties en materiaal

A. Fierljepaccommodaties

Artikel 7

1. De maatvoering en andere eisen aan de fierljepaccommodaties m.b.t. de jeugd staan in het JFVV

B. Materiaal

Artikel 9 Jeugdpolsstokken

1. Er mag alleen met jeugdpolsstokken van het district of van de afdeling gesprongen worden

2. De maatvoering en andere eisen aan de jeugdpolsstokken staan in het JFVV

Hoofdstuk 3: Afstanden administratie

A. Klassementen

Artikel 12

1. De springers in opleiding springen om het jeugdklassement van het district. Het district stelt prijzen beschikbaar voor 
het eindklassement van de jeugdschans van elk seizoen. De organiserende afdeling stelt voor de wedstrijd prijzen 
beschikbaar

B. Records

Artikel 13

1. Er bestaan geen officiële records voor de jeugd, er worden slechts officieuze records voor de jeugd bijgehouden
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Hoofdstuk 4: Meten

A. Meten

Artikel 14

1. Alle afstanden worden volgens de methode in het NFB wedstrijdreglement opgemeten

B. Nameten

Artikel 15

1. Omdat er geen officiële records voor de jeugd zijn, worden er geen mogelijke records voor de jeugd nagemeten

Hoofdstuk 5: Officials

Geen bijzonderheden m.b.t. jeugdwedstrijden.

Hoofdstuk 6: Wedstrijden

A. Voorbereiding

Artikel 27

1. De organiserende afdeling zorgt voor voldoende vrijwilligers, zowel voor de wedstrijd als voor de overige taken

2. Bij elke sprong moet er een begeleider aanwezig zijn die de springers tijdens hun aanloop volgen tot aan het einde van 
de schans. De springers dienen zich strikt te houden aan de instructies van deze begeleider

B. Keuring

Artikel 28

1. M.b.t. de jaarlijkse keuring en de laatste inspectie voorafgaand aan de jeugdwedstrijden moet het algemene WR 
worden aangehouden

D. Uitvoering

Artikel 31 Geldigheid wedstrijd

1. M.b.t. de geldigheid en het afgelasten van de jeugdwedstrijden moet het algemene WR worden aangehouden

E. De voorronde

Artikel 32

1. M.b.t. de voorronde en eventuele finale moet het algemene WR worden aangehouden, voor zover het betreffende punt 
niet anders is geregeld in dit jeugdreglement of JFVV
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H. Bijzondere wedstrijden

Artikel 35 Districtskampioenschap

1. De selectiemethode en de aantallen deelnemers per groep aan de voorronde en finale staan in het JFVV

Artikel 36 Districtsoverschrijdende wedstrijden

1. Bij districtsoverschrijdende jeugdwedstrijden m.u.v. het NK gelden de reglementen van het district 

Artikel 37 Nederlands Kampioenschap

1. Het NK Jeugd wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) en wordt één keer per 
jaar gehouden

2. Tijdens het NK Jeugd wordt in verschillende groepen gesprongen om de titel Nederlands Kampioen Jeugd. Deze titels 
worden erkend door de NFB en alle aangesloten districten

3. Het NK Jeugd wordt om de beurt toegewezen aan de NFB districten. In 2022 aan district FLB, in 2023 aan district 
PBH etc.

4. Het district bepaalt vervolgens aan welke afdeling deze wedstrijd wordt toegewezen. Deze organiserende afdeling heet 
verder in dit reglement ´de organisatie´

5. De accommodatie waar het NK Jeugd wordt gehouden beschikt over 2 naast (of nabij) elkaar gelegen jeugdschansen. 
De desbetreffende jeugdschansen dienen gelijkwaardig te zijn. De accommodatie dient veilig te zijn en goede 
voorzieningen te hebben voor deelnemers en publiek

6. De jeugdschansen moeten qua afmetingen voldoen aan de eisen in het JFVV

7. Alle vrijwilligers met betrekking tot wedstrijd taken dienen minimaal 16 jaar oud te zijn

8. Elk district zorgt voor een ervaren wedstrijdleider en een commentator

9. Elk district bepaalt zijn eigen selectiecriteria, zie JFVV

10. Tijdens het Jeugd NK wordt gesprongen in de groepen die staan in het JFVV

11. Het aantal deelnemersplaatsen per groep per district staat in het JFVV

12. De deelnemers aan het NK Jeugd moeten uiterlijk 6 dagen voor aanvang bekend worden gemaakt

13. Wanneer een geselecteerde deelnemer afziet van deelname, wordt op zijn plaats een reserve van hetzelfde district en 
dezelfde groep ingezet

14. Wanneer een district niet al haar deelnemersplaatsen toekent, dan worden die binnen dezelfde groep toegekend aan het 
andere district

15. Beslissingen over het afgelasten, laten doorgaan, stilleggen, verzetten en wel of niet geldig zijn van de wedstrijd gaan 
volgens de methode in het algemene NFB WR

16. Het aantal voorronde sprongen, finale sprongen en het aantal finalisten staan in het JFVV

17. De verste afstand per deelnemer in de voorronde telt om de finalisten te bepalen. De volgorde van springen in de finale
wordt bepaald door de voorronde afstand, de beste als laatste

18. Als een voor de finale geplaatste springer niet meedoet aan de finale, dan springt de eerstvolgende uit de uitslag van de
voorronde in zijn plaats finale. De beste sprong van de springer die niet meedoet aan de finale, blijft wel staan voor de 
einduitslag
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19. De finale start na een korte pauze na de voorronde van de betreffende groep. Na die finale start de voorronde van de 
eventuele volgende groep op die schans

20. Na de finale telt de beste sprong per deelnemer, inclusief voorronde sprongen

21. De prijzen worden direct na de finale van de laatste groep in het zandbed uitgereikt

22. Er zijn 3 prijzen voor elke groep

23. Voor alle deelnemers is er een aandenken aan het NK Jeugd

24. De winnaar van elke groep is Nederlands Kampioen Jeugd

Hoofdstuk 7: Springers

A. Indeling in groepen en klassen

Artikel 41 Indeling in groepen

1. De peildatum voor leeftijd is 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de jeugdwedstrijden worden 
gehouden

2. De leeftijdsgrens waarop springers binnen mededinging aan de reguliere districtscompetitie mogen deelnemen staat in 
het FVV. Voor deelname buiten mededinging kan dispensatie worden verleend door de jeugdcommissie

Artikel 42 Schansindeling

1. De schansindeling staat in het JFVV

B. Voorwaarden voor deelname

Artikel 43

2. Een beginnende springer kan in opleiding gaan bij een afdeling. De springer dient minimaal in het bezit te zijn van 
zwemdiploma A. De springer zal begeleid worden door een trainer van de afdeling en springen op de daarvoor 
bestemde jeugdschans. Het is voor springers in opleiding het ten allen tijden verboden te springen zonder begeleiding

3. Op de jeugdschansen van de verschillende afdelingen worden jeugdwedstrijden georganiseerd. De trainer geeft aan 
wanneer een jeugdspringer deel mag nemen aan jeugdwedstrijden, dit kan als de springer de techniek voldoende 
beheerst en deze veilig kan springen. De springer moet tenminste een slag kunnen klimmen en naast de jeugdpolsstok 
uitspringen. De trainer meldt de springer aan bij de Wedstrijdadministratie, zodat deze de aanmeld link krijgt. Dit 
dient minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd te gebeuren

4. Een springer die niet op de wedstrijdlijst staat, kan worden geweigerd om deel te nemen aan de wedstrijd

5. Eventuele regels m.b.t. het mogen springen met bepaalde jeugdpolsstokken staan in het JFVV

6. Bij voorkeur geeft de trainer van de eigen afdeling aan of een springer toe is aan het springen over de grote schans. 
Zodra een springer in opleiding het springen van de grote schans voldoende onder de knie heeft, zal hij worden 
voorgedragen voor overplaatsing naar de grote schans. Hierop zal de springer in het bijzijn van een TC/WOC lid en de
trainer (of diens vervanger) tenminste twee proefsprongen maken van de grote schans. Er wordt gelet op een veilige 
stijl van het springen en landen. Dit is het licentiespringen. Deze twee bevoegde personen beslissen of de springer een 
licentie krijgt voor de grote schans

7. Zodra een springer een licentie behaalt, is die uitgesloten voor deelname aan de reguliere jeugdwedstrijden m.u.v. het 
kwalificatie springen. Voor deze springer treedt dan ook per direct het algemene WR van de NFB in werking. Het 
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reeds opgebouwde  jeugdklassement blijft staan, zodat de springer nog in aanmerking komt voor eventuele 
klassementsprijzen

C. Kleding

Artikel 44

1. Als een springer deel gaat nemen aan een wedstrijd, springt hij in een tenue. Het voorgeschreven tenue en het aantal 
tenues staat vermeldt in het JFVV

D. Voorbereiding op een sprong

Artikel 46

1. Jeugdspringers mogen op de dag van de wedstrijd tot na de wedstrijd niet trainen op de schans waar zij de wedstrijd 
springen

Hoofdstuk 8: Beeld en geluid opnamen
Geen bijzonderheden m.b.t. jeugdwedstrijden.

Jeugd Wedstrijdreglement Nederlandse Fierljep Bond 2022 versie 20220122 vastgesteld Pagina 6


	Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
	A. Aard en strekking van dit WR
	Artikel 1


	Hoofdstuk 2: Accommodaties en materiaal
	A. Fierljepaccommodaties
	Artikel 7

	B. Materiaal
	Artikel 9 Jeugdpolsstokken


	Hoofdstuk 3: Afstanden administratie
	A. Klassementen
	Artikel 12

	B. Records
	Artikel 13


	Hoofdstuk 4: Meten
	A. Meten
	Artikel 14

	B. Nameten
	Artikel 15


	Hoofdstuk 5: Officials
	Hoofdstuk 6: Wedstrijden
	A. Voorbereiding
	Artikel 27

	B. Keuring
	Artikel 28

	D. Uitvoering
	Artikel 31 Geldigheid wedstrijd

	E. De voorronde
	Artikel 32

	H. Bijzondere wedstrijden
	Artikel 35 Districtskampioenschap
	Artikel 36 Districtsoverschrijdende wedstrijden
	Artikel 37 Nederlands Kampioenschap


	Hoofdstuk 7: Springers
	A. Indeling in groepen en klassen
	Artikel 41 Indeling in groepen
	Artikel 42 Schansindeling

	B. Voorwaarden voor deelname
	Artikel 43

	C. Kleding
	Artikel 44

	D. Voorbereiding op een sprong
	Artikel 46


	Hoofdstuk 8: Beeld en geluid opnamen

