Selectieprocedure jeugd HK en jeugd NK 2021
(versie 26 juni 2021)
Beste jeugdspringer,
De selectieprocedure voor het jeugd Hollands Kampioenschap (JHK) en het jeugd Nederlands
Kampioenschap (JNK) staat beschreven in deze informatiebrief. Lees deze informatie goed door.
Selectiecriteria:
Om mee te mogen doen met het JHK en/of JNK moeten er vóór deze wedstrijd minimaal 5
klassementswedstrijden gesprongen zijn. Daarnaast moet je minimaal 2 selectiewedstrijden hebben
gesprongen.
Gedurende het seizoen worden er 4 jeugdwedstrijden aangewezen die als selectiewedstrijd dienen.
Van elke selectiewedstrijd telt de beste sprong mee voor het JHK/JNK klassement. De 2 verste
sprongen uit dit JHK/JNK klassement worden bij elkaar opgeteld. Op deze totale afstand wordt
geselecteerd. Je mag dus 2 selectiewedstrijden missen.
Als een springer niet aan 2 afstanden komt, zal diegene niet mee mogen doen aan het JHK/JNK.
Het JHK/JNK klassement geldt zowel voor de categorie 11-12 jaar als t/m 10 jaar.
Het Jeugd Hollands Kampioenschap:
Het JHK zal in drie groepen gesprongen worden. Jongens 11 en 12 jaar (geboortejaar 2009/2010),
Meisjes 11 en 12 jaar (geboortejaar 2009/2010), kinderen t/m 10 jaar (geboortejaar 2011 of later).
De jongste categorie zal dus niet verdeeld worden onder een jongens en meisjes categorie. Er zal ook
maar 1 titel zijn voor de kinderen t/m 10 jaar.
Er zullen 14 jongens van 11 en 12 jaar, 8 meisjes van 11 en 12 jaar en 8 kinderen t/m 10 jaar springen
om de titel Hollands Kampioen. Daarnaast zijn er 2 reserve per groep.
De winnaars van het JHK krijgen een wildcard voor het JNK.
Het Jeugd Nederlands Kampioenschap:
Het JNK zal in 4 groepen gesprongen worden. Jongens 11 en 12 jaar (geboortejaar 2009/2010),
Meisjes 11 en 12 jaar (geboortejaar 2009/2010), jongens t/m 10 jaar (geboortejaar 2011 of later) en
meisjes t/m 10 jaar (geboortejaar 2011 of later).
In de categorie 11-12 jaar zullen 6 jongens en 6 meisjes deelnemen voor Holland en in de categorie
t/m 10 jaar zullen 4 jongens en 4 meisjes deelnemen voor Holland. Daarnaast zijn er 2 reserve per
groep.

Springers met licentie:
De grote schansspringers kunnen aan de 4 selectiewedstrijden deelnemen. Het gaat om springers die
hun licentie al hebben gehaald en nog in de leeftijdscategorie van 11 en 12 jaar vallen en zich willen
kwalificeren voor het JHK/JNK.
Deze springers kiezen of zij deel willen nemen aan de klassementswedstrijd van de grote
schans of aan de selectiewedstrijd op de jeugdschans. Aan beide wedstrijden deelnemen is niet
toegestaan, ook niet indien deze wedstrijden op andere tijdstippen plaatsvinden (artikel 27 punt 2
NFB regelement).
Als grote schansspringer dien je je aan te melden voor de selectiewedstrijden door een mail te sturen
naar jeugdwedstrijden@pbholland.com.
De grote schansspringers hebben geen mogelijkheid om een wedstrijdprijs te ontvangen bij de
selectiewedstrijden. Deze springers worden in een aparte groep ingedeeld.
Datums selectiewedstrijden
De selectiedatums voor dit seizoen zijn vastgesteld op:
• 06-07 Jaarsveld (voor jeugd C+D en de grote schansspringers)

•
•
•
•

07-07 Jaarsveld (voor de jeugd A+B)
13-07 Zegveld
20-07 Polsbroekerdam
07-08 Linschoten

De officiële uitnodigingen zullen worden uitgedeeld op 7 augustus voor het JHK en op 21 augustus
voor het JNK. Dit zal na de wedstrijd van die dag plaatsvinden. We willen hier een speciaal moment
van maken dus indien je een uitnodiging verwacht is het de bedoeling dat je hier ook aanwezig bent.
De datums van de wedstrijden zijn
• 13-08 Jeugd HK om 18.00 uur in Zegveld
• 28-08 Jeugd NK om 13.00 uur in Kockengen
Vragen over de selectieprocedure kunnen worden gesteld bij je trainer of bij de Jeugdcommissie.
De jeugdcommissie,
jeugd@pbholland.com

