
 
 

 

Reglement Nationale Competitie Fierljeppen/Polsstokverspringen                             

en kwalificatie NK seizoen 2018. 

 

 

1.  Het Nederlands Kampioenschap word ingaande het seizoen van 2018 versprongen op de 5e  

zaterdag van augustus. Wanneer er geen 5e zaterdag in augustus is wordt het de 1e zaterdag 

van september versprongen. 

2.   De nationale competitie start na de districtskampioenschappen. 

3.  De nationale competitie, bestaande uit 4 wedstrijden, wordt als opmaat/selectie 

gebruikt voor het NK (2 wedstrijden in Holland en 2 in Friesland) 

4.  Er wordt ook een nacompetitie van 4 wedstrijden in het eigen district georganiseerd 

voor de overige bondspringers ( 1e en 2e klas) 

- In Friesland worden deze wedstrijden georganiseerd in één groep  

(Eareklasse FLB) 

- Deze wedstrijden tellen mee voor de kwalificatie voor het NK  

- Wedstrijdopzet en eindklassement identiek aan de nationale competitie 

5.  De wedstrijdlijst voor de nationale competitie wordt samengesteld op basis van de in 

elkaar geschoven klassementen van de beide districten. De groepsindeling is conform 

artikel 37 lid 5 NFB-reglement.  

 

Artikel 37 lid 5  Aantallen deelnemers per groep op het NK NFB  

Schans A 

 

Senioren groep 1 8 Deelnemers   

Senioren groep 2 8 Deelnemers   

Schans B 

 

Junioren 8 Deelnemers   

Jongens 8 Deelnemers   

Schans C 

 

Dames groep 1 8 Deelnemers   

Meisjes groep 2 8 Deelnemers   

 
De springvolgorde is alsvolgt: 

Schans A:  Groep 1: nr's 16 t/m 9 senioren van het samengestelde klassement 

  Groep 2: nr's 8 t/m 1   senioren van het samengestelde klassement 

Schans B:  Groep 1: nr's 8 t/m 1   jongens van het samengestelde klassement 

  Groep 2: nr's 8 t/m 1   junioren van het samengestelde klassement 

Schans C:  Groep 1: nr's 8 t/m 1   meisjes t/m 15 jaar (steldatum 1 januari) van het  

         samengestelde klassement. 

  Groep 2: nr's 8 t/m 1   dames 16+ van het samengestelde klassement 

 

 
6.  Wedstrijdopzet 

De springvolgorde wordt voor de 1e wedstrijd bepaald op volgorde van kwalificatie en 

daarna op volgorde van het tussenklassement in de Nationale Competitie.  

Elke deelnemer krijgt elke wedstrijd 3 sprongen. Elke wedstrijd wordt beëindigd met 

een finale voor de beste 5 senioren en de beste 3 in de overige categorieën. De finale 

bestaat uit 2 sprongen per finalist.  

 



 
7. Eindklassement 

De gemiddelde afstand van het al dan niet volledige districtelijk eindklassement 

(gedeeld door 7, berekend in 4 decimalen) geldt als beginafstand in het klassement 

voor de nacompetitie. Dit klassement wordt aangevuld met de beste 4 resultaten uit de 

nacompetitie van vier wedstrijden. Alle drie de voorrondesprongen tellen mee voor het 

eindresultaat. (totaal 12 sprongen) 

 

Omdat deze competitie in een zeer korte tijd wordt versprongen en er nauwelijks 

inhaalmogelijkheden zijn is het aantal afstanden in het eindklassement gelijk aan het 

aantal versprongen wedstrijden vermeerderd met de hiervoor genoemde gemiddelde 

afstand.  

 

Bij een ongelijk aantal wedstrijden in de verschillende competities is de Nationale 

Competitie leidend.  

 

Door het NFB-bestuur wordt uit elk district een arbiter aangewezen om bij een ongelijk 

aantal wedstrijden in de onderlinge competities de definitieve kwalificatie voor het NK 

vast te stellen.  

 

8. Springvolgorde NK is op basis van het eindklassement nacompetitie.   

     

9. Gedurende de nacompetitie vindt er geen promotie/degradatie plaats 

 

10. Wildcard/aanwijsplek NK. 

Voor de wedstrijdlijst van het NK geldt dat er sprake is van een minimale deelname per 

district van 37,5 %.  (respectievelijk 6 senioren, 3 dames, junioren, jongens en meisjes) 

 

 11. Geen dispensatieregeling. 

De deelnemer die op basis van het districtelijk klassement zich heeft geplaatst voor de  

Nationale Competitie kan geen aanspraak maken op een dispensatieregeling voor deelname 

aan de nacompetitie in het eigen district.  

 

 12.Omdat alleen de TC van het organiserende district gekoppeld is aan de wedstrijden in de 

Nationale Competitie zijn de springers/ljeppers zelfverantwoordelijk voor de aanwezigheid 

van het door hen gewenste materiaal.  

 

 


