WEDSTRIJDREGLEMENT JEUGD POLSSTOKBOND HOLLAND 2012
Artikel 1.
Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer in opleiding gaan bij een polsstokvereniging. de
springer zal dan begeleid worden door een trainer van deze afdeling en springen op de daarvoor bestemde
Jeugdschans. Het is voor springers in opleiding te allen tijden verboden te springen zonder begeleiding.
Artikel 2.
Op de Jeugdschansen van de verschillende afdelingen van de PBH worden Jeugdwedstrijden georganiseerd.
De trainer geeft aan wanneer een jeugdspringer deel mag nemen aan jeugdwedstrijden, dit kan als de springer 6
meter kan springen en 1klimslag kan maken. De trainer meldt de springer aan bij het wedstrijdsecretariaat, zodat
deze bij deelname op de wedstrijdlijst staat. Een springer die niet op de wedstrijdlijst staat, kan worden
geweigerd om deel te nemen aan de wedstrijd.
Artikel 3.
De organiserende vereniging zorgt ervoor dat er een begeleider bij de wedstrijd aanwezig is. Deze zal 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.
Artikel 4.
De springers in opleiding springen om het Jeugdklassement van de PBH. De PBH stelt prijzen beschikbaar voor
het eindklassement van de Jeugdschans van elk seizoen. De organiserende vereniging stelt voor de wedstrijd
prijzen beschikbaar.
Artikel 5.
Als een springer deel gaat nemen aan een wedstrijd, springt hij in een tenue. Het tenue is een Jeppieshirt, bij
voorkeur met een zwart sportbroekje.
Artikel 6.
Een jeugdspringer dient zich op tijd te melden voor de wedstrijd. Als dat niet gebeurt, wordt deze automatisch in
een A-groep geplaatst. Wanneer een springer aanwezig is en weigert zich te melden bij de schrijver dan wordt de
springer ook in de A-groep geplaatst. De groepsindeling wordt bepaald bij aanvang van de wedstrijd.
Artikel 7.
Een jeugdspringer mag zijn eigen materiaal meenemen voor de wedstrijd, wel is verplicht dit voor iedere andere
springer beschikbaar te stellen. Zelf meegebrachte materialen moeten vóór aanvang van het seizoen worden
gekeurd door de TC.
Artikel 8.
Springers kunnen bij hun eigen accommodatie trainen. Eventueel kan een afdeling ruimte geven voor training bij
de afdeling waar de wedstrijd plaatsvindt. Jeugdspringers mogen op de dag van de wedstrijd niet trainen op de
wedstrijd accommodatie.
Artikel 9.
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
lid en de trainer (of diens vervanger) tenminste twee proefsprongen maken van de grote schans, waarbij een
afstandslimiet geldt. Er wordt ook 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.
Artikel 10.
Indien de jeugdcommissie bepaald dat een springer toe is aan het trainen over de grote schans dan wordt dit
trainen verplicht ook kan de jeugdcommissie aangeven dat een springer licentie moet springen, bij weigering kan
een springer worden uitgesloten voor wedstrijden.
Artikel 11.
Zodra een springer een licentie behaalt, is hij uitgesloten voor deelname aan Jeugdwedstrijden. Voor deze
springer treedt dan ook per direct het Wedstrijdreglement van de PBH in werking. Het reeds opgebouwde
Jeugdklassement blijft staan, zodat de springer nog in aanmerking komt voor eventuele klassementsprijzen. Zie
hiervoor Artikel 30 lid 7 van het wedstrijdreglement van de PBH.
Artikel 12.
Vanaf 14 jaar kan een springer alleen buiten mededinging deelnemen aan jeugdwedstrijden
Artikel 13.
Op de Jeugdwedstrijden is het FVV Jeugd van toepassing.
Artikel 14.
Indien dit Wedstrijdreglement Jeugd niet voorziet, dan beslist de TC. Deze houdt als richtlijn het algemene
Wedstrijdreglement aan.

