Zomertrainingswedstrijden Zuid Holland (ZTW 2021)
Met de recente versoepelingen mogen er vanaf 5 juni weer wedstrijden voor de
jeugd worden georganiseerd, mits het op een verantwoorde wijze gebeurt. De
meeste KNWU wedstrijden zijn echter geannuleerd. We proberen daarom in de
periode tot de zomervakantie trainingswedstrijden te organiseren die het
wedstrijdgevoel teruggeven voor de Zuid Hollandse jeugdwielrenners met een
KNWU licentie of een startlicentie.
Informele trainingswedstrijden.
Het zijn informele laagdrempelige trainingswedstrijden. Er is geen KNWU jury,
geen officiele en complete uitslag, geen prijzen of klassementen, geen
promotieregeling. De organiserende vereniging jureert. De eerste vijf mogen
even op het podium en krijgen iets leuks/iets lekkers. Het is vooral weer eens
een wedstrijdje rijden. Er zijn twee verschillende niveau. Door deze tweedeling
houden we het aantal renners binnen de beperken en zijn de snelheidsverschillen
in de wedstrijd ook nog veilig.

Voor de veiligheid wordt voor de rit gestart wordt, eerst met de hele groep het
parcours 1x rond gereden.
A en B-wedstrijden
Er zijn twee verschillende niveaus. Door deze tweedeling houden we het aantal
renners binnen de perken en zijn de snelheidsverschillen in de wedstrijd ook nog
veilig. Zowel bij de A- als bij de B- wordt gestart in de bekende 7
leeftijdscategorien voor de jeugd.

De A-wedstrijden zijn voor de KNWU-rijders met de wedstrijdlicentie. Het
niveau zal vergelijkbaar zijn met de reguliere KNWU toernooien.
De B-wedstrijden zijn bedoeld voor jeugdleden van Zuid-Hollandse verenigingen
met nog weinig of geen wedstrijdervaring en jeugdrenners voor wie het in de
nationale KNWU-wedstrijden (nog) erg hard gaat. Beginnende renners moeten
natuurlijk wel genoeg techniek hebben om veilig aan wedstrijden deel te nemen.
Daarnaast zijn welkom de renners die in de KNWU-wedstrijden het peloton (nog)
niet bij kunnen houden. Renners die bij de NK selectie-wedstrijden van 2019
meestal in het peloton konden finishen horen niet thuis in categorie B. Net als
bij de MWW mogen 1e jaars nieuwelingen jongens en meisjes meedoen, mits zij
goed bij de MWW passen: net begonnen en/of niet snel genoeg voor reguliere
wedstrijden. Zij starten samen met categorie 7.

Switchen
De A- en B-wedstrijden zijn afwisselend op zaterdag en zondag. B-renners met
een KNWU licentie mogen wel in categorie A starten, en ook wisselen, maar niet
in hetzelfde weekend. Je mag maar 1 wedstrijd per weekend rijden.
Voorlopige kalender
We hebben voor de A-renners 6 ritten en voor de B-renners 5 ritten gepland:
A of B

Waar

Aanvang cat. 1

zo 6 juni

A

Avanti Alphen

12 uur

zo 6 juni

B

Ahoy Rotterdam

12 uur

za 12 juni

B

PRC Delta Spijkenisse

11 uur

zo 13 juni

A

Swift Leiden Avanti Alphen

11 uur

za 19 juni

A

DRC de Mol Dordrecht

11 uur

zo 20 juni

B

WV Avanti Alphen

12 uur

za 26 juni

B

RTV Bollenstreek Lisse

11 uur

zo 27 juni

A

Excelsior Gouda

11.30 uur

za 3 juli

A

WWV Honselersdijk

10 uur

zo 4 juli

B

HSk Trias Den Haag

11 uur

zo 11 juli

A

PRC Delta Spijkenisse

11 uur

Deze kalender is voorlopig. Verenigingen gaan nog na of het allemaal lukt. Het kan
wel zijn dat de locatie of het aanvangstijdstip nog wijzigt. Dat geven we door via
de verenigingen en via de site van de miniwegwedstrijden en van het district.
Het tijdschema is in principe:
Categorie 1
: Starten om 11:00 uur (duur 6 km)
Categorie 2
: Starten om 11:25 uur (duur 8 km)
Categorie 3
: Starten om 11:55 uur (duur 12 km)
Categorie 4
: Starten om 12:30 uur (duur 15 km)
Pauze
: 13:00 uur
Categorie 5
: Starten om 13:30 uur (duur 20 km)
Categorie 6
: Starten om 14:15 uur (duur 25 km)
Categorie 7
: Starten om 15:00 uur (duur 30 km)
Bij een aantal verenigingen start categorie 1 eerder of later. Dan schuiven de
andere tijden mee! Kom op tijd! Bij een erg klein aantal deelnemers kunnen
categorien worden samengevoegd.
Vanwege CORONA de volgende extra maatregelen.
- Ouders mogen niet het terrein op. Per vereniging mogen er voor en na de
pauze twee begeleiders het terrein op.

-

Blijf zo kort mogelijk. Als je eigen kinderen klaar zijn met de wedstrijd,
niet blijven hangen maar weer naar huis.
kinderen met verkoudheid of met koorts in het gezin thuisblijven!
de kinderen halen zelf hun rugnummers op.

Actuele informatie op de site van het district en van de MWW
Actuele informatie is straks te vinden op de site van het district (http://knwuzuidholland.nl/home) en op de site van de miniwegwedstrijden.
(http://www.miniwegwedstrijden.nl)
Deelname is gratis
Moet ik aan alle wedstrijden mee doen?
Nee hoor, je mag helemaal zelf weten hoeveel van deze wedstrijden je rijdt.
Vooraf inschrijven via jeugdbegeleider van je vereniging.
Vanwege CORONA is vooraf aanmelden voor elke wedstrijd verplicht.
Bijschrijven is niet mogelijk. Je kan je opgeven via een mailtje aan de
jeugdbegeleider van je vereniging. Je kan je meteen voor meerdere wedstrijden
aanmelden, maar dan wel tijdig melden mocht men toch een keer niet meedoen,
of als je wilt switchen van de B- naar de A-wedstrijd.
Alles is onder voorbehoud.

