
 
 

 

Nieuwsbrief zomer 2014 
 

Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen 
 
In het seizoen 2013 hebben we kennis kunnen maken met een nieuwe competitie,  
de Nationale Competitie (NC) waarin toppers van de Hollandse en Friese bond elkaar in vier wedstrijden 
ontmoetten.  Het eerste jaar stond in het teken van uitproberen en we staan nu voor een mooiere, betere 
competitie met nog een extra wedstrijd in 2014.  
 
In deze nieuwsbrief kun je de actualiteiten lezen voor seizoen 2014 van de ‘Pollepleats Nationale Competitie 
Fierljeppen’, genoemd naar onze hoofdsponsor. We beginnen met de aanpassingen, dan organisatie en 
reglement en tot slot over de sponsoring. 
 

1. Aanpassingen 
Er zijn tijdens het seizoen een aantal evaluatiepunten besproken in de Werkgroep Nationale Competitie en 
hieruit zijn een aantal aanpassingen gekomen. Deze aanpassingen zijn: 

 Er vinden geen NC-wedstrijden plaats op vrijdagavond, maar alleen op de zaterdag; 

 Er zijn nu 5 NC-wedstrijden (4 reguliere wedstrijden en de NFM telt mee);  

 Er zijn 8 springers/sters per schans (categorie);  

 Per wedstrijd mag iedere springer/ster 5 sprongen maken. De drie finalisten per schans hebben elk nog 
één finalesprong;  

 De puntentelling voor de NC per wedstrijd gaat als volgt.  
Plaats  1 2 3 4 5 6 7 8 
Punten 10.1 8 6 5 4 3 2 1 

 Bij de NFM wedstrijd worden de punten verdeeld in de volgende volgorde aan de NC deelnemers. Eerst 
onder de finalisten (avondspringers) en vervolgens onder de middagspringers. 

 Een springer/ster moet bij kwalificatie voor de NC schriftelijk of per e-mail aangeven of hij/zij met de NC 
mee wil doen. Dit moet gebeuren voor de 1

e
 gekwalificeerde wedstrijd. 

 Wanneer de springer/ster aangeeft om met de NC competitie mee te doen, mag hij/zij niet meedoen met 
de twee gesprongen PBH wedstrijden, die op dezelfde dag vallen als de twee in Friesland gesprongen 
NC wedstrijden; 

 Van de twee gesprongen NC wedstrijden in Friesland (behalve NFM) tellen de eerste drie sprongen 
mee voor het klassement in Holland. 

 

2. Organisatie 
 De NC-wedstrijden vinden plaats op de volgende data:  

o 14 juni - Jaarsveld  

o 28 juni - Burgum  

o 12 juli - Vlist  

o 26 juli - It Heidenskip (NFM)  

o 2 augustus – IJlst 

Let op: gekwalificeerde springers moeten zich actief aanmelden via een email aan de organisatie. 

 Afvaardiging is op basis van ranking waarbij er minimaal 2 springers/ster per bond per categorie vast 
zijn; 

 De ranking is opgemaakt over alle sprongen gemaakt in de afgelopen twee jaar. Hiervan tellen de beste 
15 sprongen. Er is gesproken over een ranking op basis van een jaar, maar deze nog niet in de software 
te realiseren; 



 De zondag voor iedere NC wedstrijd is de peildatum voor de ranking en dus voor kwalificatie voor de NC 
wedstrijd; 

 De deelnemers mogen een wedstrijd “wegstrepen”; het resultaat van de 4 beste wedstrijden is bepalend 
voor de einduitslag. 

 

De Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen vindt plaats onder auspicien van de Nederlandse Fierljep 
Bond (NFB), maar de organisatie van de wedstrijd wordt gedaan door de organiserende vereniging. 

 

3. Reglement 
De Pollepleats Nationale Competitie kent een eigen reglement, gebaseerd op het PBH-reglement. Naar 
aanleiding van de wijzigingen is dit reglement aangepast, zodat we voor 2014 weer een actueel reglement 
hebben. Het is nuttig als je het reglement in ieder geval een keer goed doorleest. Daarmee loop je niet 
tegen verrassingen aan, als de TC bijvoorbeeld iets besluit (zij kennen het reglement wel helemaal). Let op, 
bijgaand Wedstrijdreglement moet nog als versie 2014 vastgesteld worden, maar dat is waarschijnlijk een 
formaliteit. 
 

4. Sponsoring 
De officiele naam is Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen, doordat we samenwerken met onze 
hoofdsponsor De Pollepleats in Westhem bij IJlst. Van springers wordt verwacht dat ze in contact met radio, 
televisie en kranten ook de volledige naam gebruiken. 

 
 

Bijlage: Wedstrijdreglement 2014  
 
 
 


