SAMENVATTING REGLEMENTEN + JAARLIJKSE BESLUITEN
VELDRIJDEN JEUGD 2021-2022
PARKOERS
Het parkoers bij jeugdveldritten dient dusdanig te zijn ingericht dat de categorieën 1
t/m 4 één keer af moeten stappen; de categorieën 5 t/m 7 moeten het voor ten
minste drie vierde deel fietsend af kunnen leggen.
Hindernissen die de deelnemers dwingen het rijwiel op te tillen, mogen niet voorkomen bij wedstrijden voor de categorieën 1 en 2, en mogen voor de overige categorieën niet hoger zijn dan 20 cm.

PAUZE
Tussen de wedstrijden van categorie 4 en categorie 5 dient een pauze te worden ingelast van minimaal een half uur, gedurende welke de renners de gelegenheid hebben het
parkoers te verkennen.

DEELNEMERS
Vanaf het begin van het veldritseizoen 2021-2022 nemen de rensters/renners
deel in de categorie waarvan zij vanaf 1 Januari 2022 deel gaan uitmaken, mits geen
dispensatie lager verleend is.
In aansluiting op het vorenstaande kunnen jeugdrenners/-rensters van 7 jaar
(geboortejaar 2014) vanaf de aanvang van het veldritseizoen met een startlicentie
deelnemen aan wedstrijden in categorie 1. Dit geldt enkel voor de 7-jarigen.

VERZETTENCONTROLE
Voorafgaande aan elke categoriewedstrijd kan er verzettencontrole plaatsvinden.
Men kan ook steekproefsgewijs bij de deelnemende renners/rensters het
verzet controleren. Wordt er een te groot verzet geconstateerd dan krijgt de renner/
renster éénmaal de gelegenheid om het verzet aan te passen en dient voor de start
van zijn/haar categorie het verzet nogmaals gecontroleerd te worden. Is dit
dan nog niet in orde volgt er een startverbod voor die wedstrijd. Het kan ook
voorkomen dat men twijfelt aan het verzet tijdens de wedstrijd en indien men na de
wedstrijd gecontroleerd wordt en er wordt een te groot verzet geconstateerd volgt
diskwalificatie voor de desbetreffende wedstrijd.
Met ingang van het veldritseizoen 2021-2022 zijn de toegestane verzetten voor de
jeugdcategorieën alsvolgt:
Categorie 1 5,61 mtr
Categorie 5 6,31 mtr
Categorie 2 5,61 mtr
Categorie 6 6,31 mtr
Categorie 3 5,94 mtr
Categorie 7 6,73 mtr
Categorie 4 5,94 mtr

Omdat de wielmaat in het veldrijden door hogere banden groter is wordt de afstand
per omwenteling hoger dan bij het wegwielrennen.
Bij combinatiewedstrijden geldt het verzet van de hoogste categorie. De reservewielen
dienen ook ter controle aangeboden te worden bij de verzettencontrole.

STARTPROCEDURE
Na de verzettencontrole stellen de deelnemers van de desbetreffende categorie zich
in de zogenoemde 'visgraatopstelling' op en wordt vanaf de eerste wedstrijd t/m 30
november de startvolgorde bepaald door loting. In de maanden december en januari
op basis van het opgemaakte klassement.
Bijschrijvers starten achteraan en worden niet meegenomen in de loting of startvolgorde op klassement. Bijschrijver is men als men minder dan 120 uur, of door organisatie bepaalde termijn, ingeschreven heeft.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden Jeugd, d.d. 22 Januari 2022 te
Honselersdijk, wordt de startvolgorde bepaald aan de hand van de vijf beste resultaten en wordt de hoogstgeklasseerde renner/renster als eerste opgeroepen, vervolgens
de 2e, 3e, enz.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden Jeugd 2022 kan niet bijgeschreven
worden.

WEDSTRIJDDUUR
Voor het veldritseizoen 2021-2022 gelden de volgende wedstrijdtijden per categorie
als wedstrijdduur:
Categorie 1 13 minuten
Categorie 5 24 minuten
Categorie 2 16 minuten
Categorie 6 26 minuten
Categorie 3 19 minuten
Categorie 7 29 minuten
Categorie 4 21 minuten
De wedstrijdcommissarissen kunnen renners op achterstand eerder de bel geven voor
de laatste ronde, opdat ook voor hen de gestelde wedstrijdduur niet te veel overschreden wordt.

MATERIAALVERZORGING
Bij jeugdveldritten in het seizoen 2021-2022 is een materiaalpost niet van toepassing.
Wel mag men bij defect een wiel wisselen, maar fietswissel is niet toegestaan.
Na wielwissel kan men na de wedstrijd alsnog gecontroleerd worden op het toegestane verzet en bij constatering van te groot verzet alsnog gediskwalificeerd worden.

HULDIGING JEUGDVELDRITTEN
Ook in het veldritseizoen 2021-2022 worden minimaal de eerste drie meisjes en eerste
drie jongens per categorie gehuldigd. Voor de prijzen geldt de norm van 1 op 5, maar
gelden deze eerste zes prijzen niet afzonderlijk dus kunnen meegenomen worden in
de uit te reiken prijzen per categorie.
Uitgezonderd het Nederlands Kampioenschap rijden jongens en meisjes samen in hun
categorie.

NOG ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN:
Aan jeugdveldritten kan deelgenomen worden met Mountainbikefietsen, maar bij de
Nederlandse Kampioenschappen is dit niet toegestaan.
Indien men van de consul toestemming heeft om in een categorie hoger deel te
nemen dient men in deze hogere categorie ook deel te nemen aan het Nederlands
Kampioenschap.
Indien men van de consul toestemming heeft om een categorie lager uit te komen, is
men van deelname aan het Nederlands Kampioenschap uitgesloten.
Voor het regelmatigheidsklassement veldrijden jeugd per categorie is de navolgende
puntentelling van toepassing:
1e plaats 20 punten
8e plaats 13 punten
15e plaats 6 punten
2e plaats 19 punten
9e plaats 12 punten
16e plaats 5 punten
3e plaats 18 punten
10e plaats 11 punten
17e plaats 4 punten
4e plaats 17 punten
11e plaats 10 punten
18e plaats 3 punten
5e plaats 16 punten
12e plaats 9 punten
19e plaats 2 punten
6e plaats 15 punten
13e plaats 8 punten
20e plaats 1 punt
7e plaats 14 punten
14e plaats 7 punten
Tot en met 30 november geschiedt de startvolgorde per loting.
In de maanden december en januari vindt de startvolgorde plaats aan de hand van dit
regelmatigheidsklassement.
Voor de startvolgorde bij de Nederlandse Kampioenschappen gelden de vijf beste
resultaten.

