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16.15-17.15
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113,00
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103,50
16,00
per training avond, excl opwaardering Optisportpas
Opwaardering van de Optisportpas Breda
€
5,00
Bijdrage EHBO op trainingsavonden Breda € 3,75 per trainingsabonnement

Tilburg – Ir. Wüstijsbaan
Abonnementsprijzen Tilburg: seizoen 2021-2022: 17 trainingen per groep, groepsindeling door de GTC-ST
Zondag Tilburg: 1e groep 15.15- 16.15 en 2e groep 16.15-17.15 uur:
1e groep: Wedstrijdtraining Pupillen-wedstrijdrijders. De training begint om 14.30 met een
gezamenlijke droogtraining. Training 1e groep op het ijs van 15.15 tot 16.15 uur.
En dan de 2e groep van 16.15-17.15 uur op het ijs met voorafgaande vanaf 15.30 een gezamenlijke
droogtraining. Deze training is in principe verplicht voor alle wedstrijdpupillen, die wedstrijden willen
rijden met het regioteam van Shorttrack Brabant. Om 15.00u moeten de kussens op het ijs.
In plaats van het Flex-abonnement van voorgaande seizoenen, kan nu per training betaald worden
voor bijvoorbeeld de KTT-Zuid-deelnemers of gewestelijke baanselectieleden, die ook een
shorttracktraining willen volgen in hun trainingsprogramma. De kosten zijn € 10,00 per training, te
voldoen na facturatie voor de desbetreffende avonden door de GTC-ST.
Let op: 1e trainingsavond zondag 10 oktober 2021;
Géén trainingen op de zondagen 3 en 17 oktober, 28 november, 5, 19 en 26
december(Sinterklaas en Kerstmis) in 2021; 2, 9 en 23 januari, en 27 februari-22
(Carnaval)

Breda – Optisport
Donderdag Breda 18.45-19.45 uur:
Schaatsklas en training voor recreanten shorttrack. Shorttrackschaatsen zijn niet verplicht. Er mag
ook op een ander type schaats worden gereden zoals ijshockeyschaatsen. Shorttrackschaatsen
worden overigens wel aangeraden.
De rijders dienen zelfstandig in te lopen. Om 18.15 uur aanwezig zijn om de kussens op het ijs te
zetten.
Donderdag Breda 19.30-20.30 uur:
Wedstrijdtraining voor alle wedstrijdshorttrackers vanaf pupillen 2. Minimale tijden 1.04 min op de
500meter (shorttracktijden). Deze training is ook voor recreanten junioren
en senioren. Wel geldt er een limiet voor deze recreanten: wij gaan
hiervoor uit van de langebaantijden. De limiet is voor dames op de 500 m
is 57 sec en voor heren 55 sec
Let op: 1e trainingsavond donderdag 14 oktober 2021;
Materiaalverplichtingen:
Bij de schaatsklas/recreantentraining zijn snijvaste handschoenen, een helm en harde
scheenbeschermers ( mogen ook hockey- of voetbal scheenbeschermers zijn) verplicht.
Op de wedstrijdtrainingen is het dragen van een shorttrackhelm, een nekband, snij vaste
handschoenen en kniebeschermers en scheenbeschermers (liefst snijvast) verplicht.

Deelname LB/MR wedstrijden:
Shorttrackers, die een shorttrack-trainingsabonnement hebben afgenomen voor Breda of Den Bosch,
kunnen aan LB wedstrijden op 1 van de vier 400m-banen in ons Gewest meedoen, indien zij een
wedstrijdabonnement hebben aangeschaft voor de desbetreffende 400m-baan of per
wedstrijd inschrijven volgens de regels van “incidentele deelname trainingen en
wedstrijden” (zie www.knsbzuid.nl)
Bij afname van een wedstrijdabonnement kan tevens deelgenomen worden aan alle MRwedstrijden in ons Gewest.
Deelname aan een incidentele MR-wedstrijd kan door inschrijving volgens de regels van “incidentele
deelname trainingen en wedstrijden”
Bovenstaande geldt ook voor Gewestelijke Kampioenschappen LB/MR en Gewestelijke
Afstand Kampioenschappen LB.
Let op: KNSB-wedstrijdlicentie LB/MR/ST is altijd verplicht bij deelname aan LB/MR en STwedstrijden of indien 1-malig dan een daglicentie.

