Indeling jeugdklassen
Wijzigingen voor PK jeugd per 2012/2013
Het aantal jeugdleden neemt al diverse jaren sterk in aantal af. Hadden wij in het verleden ongeveer
2500 jeugdleden, nu halen wij het aantal van 200 niet meer. Het lukt schijnbaar niet het tij te keren.
Naar aanleiding van deze gegevens is het niet langer te verantwoorden 24 jeugdevenementen
(PK - Competitie en Internationaal) op de kalender te handhaven.
De CJ heeft in opdracht van het bestuur de volgende wijzigingen doorgevoerd.
Situatie t/m 2011/2012:
Libre-klein 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e, hoofd-, extra- en overgangsklasse.
Libre-groot
Kader 38/2 en ankerkader 47/2 Driebanden klein 2e en 1e klasse
Driebanden groot
Totaal 16 nationale finales
Op advies van de commissie jeugd besloten per 2012/2013
Libre klein: debutanten, 3e, 2e, 1e, hoofd- en topklasse
Libre-groot en ankerkader 47/2 (combi klasse) Kader 38/2
Driebanden klein (1 klasse) Totaal 10 nationale finales (waarvan 1 combi NK)
Situatie vanaf 2012/2013:
De “nieuwe” Libre-klein 2e, 1e en hoofdklasse zullen met een “semi-interval tabel” gaan spelen,
zoals hieronder weergegeven,
om de afvaardigingen naar de Coup van Beem eenvoudig en helder te houden (nrs 1 en 2 van elke
klasse):
Libre klein debutanten tot 0.40 20 car.
Libre-klein 3e klasse van 0.40 tot 0.80 30 car.
Libre-klein 2e klasse van 0.80 tot 1.25 40 car. en van 1.25 tot 1.70 55 car.
Libre-klein 1e klasse van 1.70 tot 2.50 65 car. en van 2.50 tot 4.00 90 car.
Libre-klein hoofdklasse van 4.00 tot 9.00 120 car. en van 9.00 tot 22.00 225 car.
Libre klein topklasse van 22.00 tot 60.00* 350 car. (SAR Art 5303 lid 2)
Kader 38/2 van 7.00 tot 27.00 200 car.
Driebanden klein van 0.250 en hoger 20 car. in VW en 30 car. in NK
NK Libre-groot *** van 25.00 en hoger 250 car. of max. 15 brt.
47/2 jeugd *** van 12.50 en hoger 150 car. of max. 15 brt.
*** wordt één eindstrijd met 4 deelnemers die op zaterdag en zondag 2 titels verdelen.

