Kledingreglement PBH
Afspraken voor de Muta De Samenwerking shirts (hierna te noemen PBH shirts)

De Samenwerking is eigenaar van de PBH shirts. Voor deze shirts betaalt de springer € 10,00 borg per shirt,
word geïnd bij het licentiespringen, dit kan gelijk via pinbetaling, na betaling ontvang je de kleding.
De springer koopt zelf 3 Muta shorts met PBH logo (€ 10,00 per short) als deze te klein zijn mogen ze
omgeruild voor een grotere maat als ze er nog netjes uit zien en kan -indien aanwezig- ook gebruikte oranje
trainingsshirts kopen met hetzelfde rugnummer (€ 10,00 voor een Muta shirt en € 7,50 voor een Masita
shirt).Als een springer een andere maat wil, dan kan hij zijn 3 PBH shirts inleveren en ruilen voor andere
shirts met een ander rugnummer. Als een springer een PBH shirt kwijt is, of als deze niet meer toonbaar is,
dan wordt een nieuw shirt besteld in dezelfde maat als de rest, per shirt betaalt de springer € 35,00.
Het is ook mogelijk om een nieuw oranje Muta trainingsshirt te kopen, de kosten hiervan bedragen € 10,00
zonder rugnummer en € 13,50 met rugnummer – zolang de voorraad strekt.
De oude oranje shirts met rugnummer kunnen de springers gebruiken voor de trainingen en in de
voorrondes van de NFM.
Op het moment dat De Samenwerking stopt met de sponsoring van de shirts, moeten de 3 PBH shirts
worden ingeleverd. De borg die is betaald wordt dan terug betaald of verrekend/gebruikt voor andere shirts.
Springers die stoppen en zich uitschrijven als springend lid, moeten de 3 PBH shirts inleveren en krijgen de
€ 30,00 borg terug. Als een springer zijn shirts niet inlevert, dan krijgt hij/zij een nota van € 75,00 voor de
shirts die nog in zijn/haar bezit zijn. Dit nummer kan de PBH opnieuw uitgeven, wat betekend dat de shirts
niet meer gedragen mogen worden bij bijvoorbeeld de NFM als de oud-springer daaraan deelneemt
Bij wedstrijden als de NFM mogen (oud) springers i.v.m. de verwerking van de afstanden in het
fierljepplatform alleen het op dat moment toegekende rugnummer van het eigen district gebruiken. Hebben
zij op dat moment geen toegekend rugnummer (meer), dan moeten ze de plaknummers gebruiken. Bij de
invoering van de PBH shirts vervallen alle toegekende rugnummers bij de PBH en hebben alleen nog
springers een rugnummer zolang zij deze PBH shirts in bruikleen hebben. Direct bij het inleveren daarvan
vervalt het rugnummer voor die springer en is het weer beschikbaar voor een volgende springer.
Het is mogelijk om zelf een extra (4e) PBH shirt te kopen in dezelfde maat als de andere shirts. De kosten
hiervan bedragen € 35,00. Er is voor ons wel een minimum bestelaantal en na bestelling is de levertijd 6-8
weken. Het kan dus zijn dat het pas het volgende seizoen geleverd kan worden.
Dit extra shirt is eigendom van de springer. Als De Samenwerking stopt met de sponsoring, dan mogen deze
shirts NIET meer tijdens wedstrijden of bij mediamomenten worden gedragen.
Iedere springer moet in bezit zijn van minimaal 3 PBH shirts en 3 Muta shorts. Als een springer in de finale
geen droog PBH shirt meer heeft, dan kan hij een PBH shirt van iemand anders lenen en het rugnummer
afplakken.
Afspraken over de PBH kleding en trainingspakken tijdens wedstrijden en prijsuitreikingen:
Tijdens alle wedstrijden: Zodra de springer op de schans staat, dan heeft hij het PBH tenue aan of de
(gesponsorde) trainingskleding van de afdeling. Andere kleding of T-shirts zijn niet toegestaan. Als het koud
is, dan kan een springer een sweater onder zijn trainingsjack aantrekken.
Tijdens de prijsuitreiking van alle klassementswedstrijden: Trainingsjack van de eigen afdeling.
Bij voorstellen van springers bij: Nederlands Kampioenschap (JNK), Hollands Kampioenschap (JHK) en
Tweekamp, afhankelijk van het weer alle springers in bondstenue of trainingspak. Dit wordt gezamenlijk
afgesproken.
Tijdens de prijsuitreiking van de speciale wedstrijden: Nederlands Kampioenschap (JNK), Hollands
Kampioenschap (JHK), Tweekamp, NFM en Nationale Competitie – PBH tenue.
Als het koud is, dan is het trainingspak van de afdeling toegestaan, maar dan moeten alle springers dit doen.
Eventueel trainingsjas open laten zodat het PBH shirt zichtbaar is.
Wanneer de springers er onderling niet uitkomen of er wel/niet een trainingspak gedragen moet worden,
dan beslist de Hoofdbestuurder van dienst.

