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Vooraf
Sinds enkele jaren speelt de vraag binnen MTB Vereniging Zuidwolde om in navolging van
‘De Woldenloop’, een circuit van hardloopwedstrijdjes in de gemeente de Wolden een
soortgelijk circuit op te zetten voor MTB wedstrijden.
In Alteveer/Kerkenveld wordt al geruime tijd tijdens de feestweek een MTB wedstrijd
gehouden. Was deze in eerste opzet alleen voor inwoners van de beide dorpen bedoeld, met
het groeien van de recreanten van de MTB Vereniging is deze wedstrijd open voor alle MTBers.
Onder een groeiende aantal recreanten van de MTB Vereniging zien we een steeds vaker dat
ook het competitieve element steeds meer toeneemt, tijdens trainingen en tochten wordt
steeds vaker even sprintje getrokken om te kijken wie de snelste is. Echter, de stap naar MTB
wedstrijden is voor de meesten nog te groot.
Dit jaar willen we onder de naam ‘MTB De Wolden Competitie’ een circuit van laagdrempelige
wedstrijden organiseren waarbij we beginnen met tenminste twee wedstrijden, in de hoop dat
dit de komende jaren uitgroeit naar een groter aantal. Wij hopen hiermee een wedstrijdvorm te
creëren waardoor MTB-ers ook de overstap maken naar competities als ICW,
Zomercompetities en ander wedstrijden.
De eerste wedstrijd wordt in combinatie met de Zomercup opgezet en kent hierdoor een
unieke opzet. De lokale en verenigingsleden hebben hierdoor de mogelijkheid om met één
wedstrijd zicht te classificeren in twee klassementen.

April, 2017
MTB Vereniging Zuidwolde e.o.
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MTB De Wolden Competitie
Wedstrijdterrein
De MTB De Wolden Competitie vindt plaats op verschillende tijdelijke parcoursen in de
gemeente De Wolden. Dit zijn onder meer:
- Parkoers Zuidwolde (Steenbergen)
- Parkoers Alteveer/Kerkenveld.
Wedstrijdverloop
Er wordt gereden in drie categorieën, de indeling per categorie is als volgt:
A categorie:
Deze bestaat uit wedstrijdrenners en -licentiehouders (KNWU of andere bond).
B categorie:
Deze bestaat uit recreanten en basislicentiehouders en niet leden van KNWU/NTFU.
C categorie:
Jeugdleden (tot en met 14 jaar) van de vereniging, deze categorie wordt ingedeeld 3 sub
categorieën (8 t/m 10 jaar, 11 & 12 jaar en 13 & 14 jaar)
Categorie C - Jeugd
C categorie start het eerst en rijden apart van de A en B categorie. Er wordt ook apart
gefinisht. De wedstrijd duurt voor de 8 t/m 12 jarigen ong. 30 minuten en de 13 & 14 jarigen
rijden iets langer ongeveer 40 min.
Categorie A en B - Licentiehouders en recreanten
Deelnemers welke zijn ingedeeld in categorie B mogen vrijwillig in een hogere categorie
starten, de rijder wordt volledig meegenomen in de uitslag van categorie A. Wanneer de
categorie rijder gedurende de competitie besluit weer over te stappen naar een categorie B,
vervallen de klassementspunten en verkrijgt de rijder per gereden wedstrijd 5 punten.
Deelname aan een lagere categorie dan waar men feitelijk toe behoort is slecht toegestaan bij
licentiehouders als zij bijvoorbeeld herstellende zijn van blessures, en daarom niet "mee
kunnen" in de categorie waartoe zij feitelijk behoren (dit alleen na en met goedkeuring van de
wedstrijdleiding). Echter, de rijder wordt niet meegenomen in de wedstrijduitslag en krijgt voor
het klassement 5 punten.
De duur van de wedstrijd is voor Categorie A ong. 70 min en Categorie B ong. 60 min.
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Klassementspunten
Iedere wedstrijd maakt onderdeel uit van een de MTB De Wolden Competitie, van elke
wedstrijd wordt er per categorie een uitslag opgemaakt.
Daarnaast wordt er per categorie over alle wedstrijden binnen de competitie een totaalstand
en eindklassering opgemaakt. Hierbij geldt de volgende puntenverdeling:
a. De eerste vijftien geklasseerde per categorie krijgen per wedstrijd vanaf plaats 1 de
navolgende punten: 23;20;18;17;16;15;14;13;12;11;10;9;8;7;6;
b. elke daarna geklasseerde rijder krijgt 5 punten.
Het klassement wordt gepubliceerd op de website. Over de uitslagen binnen het klassement
kan tot 1 week na de wedstrijd worden gereclameerd.
Huldiging
De huldiging vindt plaats direct aansluitend iedere wedstrijd. En bij de laatste wedstrijd van de
competitie vindt ook de huldiging van de MTB De Wolden Competitie plaats.
Tijdsindeling (voorlopig)
Tijd
14:30 uur
15:00 uur
15:10 uur

Onderdeel
Laatste mogelijkheid tot
inschrijven
Verkennen parcours
Opstellen Jeugd

15:15 uur
15:30 uur
16:00 uur

Start wedstrijd – Jeugd
Finish – Jeugd 8 t/m 11 jaar
Finish – Jeugd 13 & 14 jaar

16:15 uur
16:30 uur
17:30 uur
17:40 uur
17:45 uur

Huldiging Jeugd
Start wedstrijd
Finish – Categorie B
Finish – Categorie C
Huldiging

Opmerking
Voorkeur is voorinschrijving.

Deelnemers Zomercup staan voor deelnemers
MTB De Wolden Competitie opgesteld

Na laatste binnenkomst is het parcours open
voor inrijden/verkennen (1 ronde)
Opstellen rijders B + A

Eisen aan rijder en fiets
De volgende eisen worden gesteld aan de rijder en fiets:
- De rijder moet in het bezit zijn van een goedwerkende mountainbike welke geen
uitsteeksels of loszittende onderdelen bevat. Een veldrijfiets is niet toegestaan.
- De fiets dient een wielmaat te hebben van minimaal 26 inch (24 inch bij de jeugd)
- De uiteinden van sturen en bar-ends moeten afgedicht zijn.
- De fiets moet in het bezit zijn van goed werkende remmen.
- Het stuur van de fiets moet een recht stuur zijn, géén racestuur.
- De rijder is verplicht tijdens de wedstrijden een fietshelm te dragen.
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Wedstrijdregels
1) Er dient ingeschreven te worden per wedstrijd.
2) De startvolgorde van de eerste wedstrijd wordt bepaald op volgorde van inschrijving.
3) Bij de startopstelling staan de rijders van categorie A voor de rijders van categorie B
opgesteld.
4) Renners uit de A en B categorie mogen niet aansluiten bij de A categorie wanneer zij door
de A categorie worden gedubbeld. A. renners welke worden gedubbeld mogen wel bij de
B categorie aansluiten maar mogen het wedstrijdverloop van de B niet beïnvloeden (Dus
geen gaatjes dicht rijden).
5) Bij alle volgende evenementen gaat de stand in de competitie voor. Alle bij-schrijvers
worden op volgorde van inschrijving toegevoegd aan de startopstelling
6) De rijder dient zich correct en sportief gedragen en dient aanwijzingen van de
wedstrijdleiding op te volgen.
Diskwalificatie (DSQ)
De wedstrijdleiding zal overgaan tot diskwalificatie van een rijder wanneer:
- De fiets niet voorafgaande aan de wedstrijd is gecontroleerd
- De wedstrijdleiding, na herhaling, een rijder aan moet spreken op incorrect en
onsportief gedrag jegens andere rijders en/of begeleiders jegens wedstrijdleiding, jury,
overige deelnemers, publiek, organisatie ,of indien er sprake is van buitensporig
incorrect of onsportief gedrag (dit naar oordeel van de wedstrijdleiding).
- De rijder, na herhaling, weigert aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
- Wanneer een rijder door de wedstrijdleiding toegang tot de baan is ontzegd, is
uitgesloten van deelname.
Tijdregistratie
Tijdswaarneming tijdens de wedstrijd geschiedt met een tijdswaarnemingssysteem van de
KNWU (MyLaps), iedere rijder dient voorzien te zijn van een juiste door de wedstrijdleiding
goedgekeurde transponder.
De transponder wordt aan de voorvork van de fiets bevestigd en bij de passage van de
finishstreep wordt deze "gelezen". Het systeem helpt om een snelle en nauwkeurige uitslag te
maken.
Stuurborden
Er zullen stuurborden ter beschikking worden gesteld door de MTB Vereniging. De
stuurbordnummers worden per wedstrijd uitgereikt en weer ingenomen. De nummering van de
stuurborden worden ingedeeld op basis van de startopstelling/plaatsing binnen iedere
categorie, zodat voor het publiek duidelijk zichtbaar is welke rijder in welke categorie rijdt.
Nummers wordt in overleg met KNWU Zomercup Noord bepaald.
Door de wedstrijdleiding kan van deze nummering worden afgeweken.
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Materiaal- en fietscontrole
Vanwege de veiligheid dient iedere fiets te worden gecontroleerd. Deze controle wordt bij de
startopstelling van de wedstrijd. Het is aan de wedstrijdorganisatie om te bepalen of een fiets
daar wel of niet aan de gestelde eisen voldoet.
Helmplicht
Er geldt een helmplicht voor iedereen die zich tijdens de wedstrijd en/of het inrijden of uitrijden
fietsend op het parkoers begeeft. Mocht men zich er niet aan houden dan volgt er direct een
sanctie voor de deelnemer, deze zal achteraan het deelnemersveld moeten starten. In het
slechtste geval kan de wedstrijdleiding beslissen tot een startverbod.

Uitslagverwerking en protesten
De wedstrijdleiding maakt kort (richtlijn: binnen een kwartier) na de finish van de laatste rijder
een officieuze uitslag op. Die uitslag wordt duidelijk zichtbaar voor alle deelnemers
gepubliceerd. Vervolgens is het mogelijk binnen een 15 minuten na publicatie eventueel
protest aan te tekenen. Géén protest betekent dat de officieuze uitslag, de officiële uitslag
wordt.
Als er protesten ingediend
worden beslist de
wedstrijdleiding naar
bevinding. De organisatie
draagt er zorg voor dat de
uitslag, na goedkeuring,
uiterlijk de tweede dag na
afloop van de wedstrijd op de
website van de vereniging
wordt gepubliceerd.
De wedstrijdleiding, met name
de wedstrijdcoördinator en
wedstrijdleider, dienen
minimaal de protesttijd na de
laatste wedstrijd aanwezig te
blijven.
Figuur 1 Concept Outline jeugdparcours
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Wedstrijdinformatie
De wedstrijd in Steenbergen is uniek van opzet. In één wedstrijd wordt gereden voor de
dagzege én kan worden meegereden in twee klassementen:
- De MTB De Wolden Competitie
- De MTB Zomercup Noord.
Organisatie
MTB Vereniging Zuidwolde e.o. in samenwerking met KNWU Zomercup Noord
Locatie
Steenbergen (bij Zuidwolde)
Datum
27 mei 2017
Doelstelling
Doelstelling van deze wedstrijd is om MTB-ers op een laagdrempelige wijze op een prettige
wijze een wedstrijdbeleving en -ervaring op te laten doen, onder het motto: ´Meedoen is
belangrijker dan winnen’.
Parcours
Ongeveer 1,2-1,5 km, technisch (veel draaien en keren) en voornamelijk onverhard.
Wedstrijdcategorie
De wedstrijd wordt gereden onder auspiciën van de KNWU en is aangemerkt als een
categorie IV wedstrijd.
Deelname en Inschrijving
Deelname staat open voor leden van MTB Verenigingen, leden van NTFU en/of KNWU en
niet leden met ruime fietservaring (bij twijfel kan deelname worden ontzegd.).
Deelname is voor eigen risico.
Inschrijving vindt bij voorkeur door voor- en elektronische inschrijving plaats. Voorinschrijving
voor deze wedstrijd kan via de site http://www.mtb-zuidwolde.nl, de facebook pagina’s van
‘MTB Zuidwolde Jeugd’ en ‘Recreanten MTB Zuidwolde’ waarbij gebruik gemaakt wordt van
het daarvoor bestemde formulier. Voorinschrijving kan tot 23:59 uur voor de wedstrijddag.
Inschrijving op de wedstrijddag kan tot 30 minuten voor de geplande aanvangstijd van de
eerste wedstrijd (Categorie C).
Inschrijfbureau
Ten behoeve van de inschrijving en uitgifte en inname transponders en stuurborden is het
inschrijfbureau op de wedstrijddag open volgens onderstaand schema:
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Onderdeel
Inschrijving en uitgifte
transponders en
stuurborden

Opmerking
Van 60 tot 30 minuten voor de geplande aanvangstijd van de eerste
wedstrijd (Categorie C)

Inname transponders en
stuurborden

Tussentijdse opening - Na afloop van wedstrijd categorie C - 20 minuten
t.b.v. inname transponders en stuurborden categorie C.
Na afloop van wedstrijd categorie B en A - 30 minuten.

Kosten deelname (MTB De Wolden Competitie)
Categorie

Inschrijfgeld*

Jeugdleden MTB Verenigingen Zuidwolde

Gratis

Opmerking

Kinderen t/m 14 jaar, geen lid KNWU/NTFU

Daglicentie KNWU á € 3,50

MTB Zuidwolde leden (15 jaar en ouder)

€ 2,50 - bij voorinschrijving
€ 4,00 - inschrijving op locatie

Op vertoon van het pasje

Overige KNWU/NTFU leden (15 jaar en ouder)

€ 2,50 - bij voorinschrijving
€ 4,00 - inschrijving op locatie

Op vertoon van het pasje

Geen lidmaatschap van KNWU/NTFU (15 jaar
en ouder)

€ 2,50 - bij voorinschrijving
€ 4,00 - inschrijving op locatie
+
daglicentie KNWU á € 3,50

* Ten behoeve van het gebruik van transponder en stuurbord wordt een borg gevraagd.

Deelnemers aan de KNWU Zomercup Noord melden zich via de KNWU site aan en hebben afwijkende
deelname kosten!

Afgelasting
Als door omstandigheden van welke aard dan ook een wedstrijd niet door gaat wordt dit
vermeld op de site www.mtb-zuidwolde.nl, de facebook pagina’s van ‘MTB Zuidwolde Jeugd’
en ‘Recreanten MTB Zuidwolde’ en gecommuniceerd naar de e-mailadressen van de
inschrijvers. Als een wedstrijd wordt afgelast staat dat voor 13.00 uur op de site.
Prijsgelden
Door de organisatie van de MTB De Wolden Competitie worden geen prijzen ter beschikking
gesteld.
Stuurborden en Transponders
Er wordt gebruik gemaakt van stuurborden en transponders van de KNWU District Noord. Bij
vergeten, verlies of beschadiging worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
- Stuurbord: een bedrag van € 3,00
- Transponder: een bedrag van € 100,-
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Borg
Tijdens de inschrijving wordt van iedere rijder een borg gevraagd ter hoogte van € 5,00. In
plaats van borg kan de rijder er ook voor kiezen zij/haar lidmaatschap pas, bankpas of iets
vergelijkbaars in te leveren.
Parkeren
Parkeren dient te geschieden op het aangegeven parkeerterrein. Het is niet toegestaan te
parkeren langs de openbare weg.
Verlies of diefstal
Er is geen extra toezicht op het parkeer- en wedstrijdterrein. Laat geen waardevolle spullen
onbeheerd achter. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
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