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KNWU  BMX TEAM  TROPHY  2018 
 

DEEL A 
ARTIKEL 1 

De KNWU BMX Team Trophy competitie vindt uitsluitend plaats tijdens de aangegeven Top Competitie (TC) 

wedstrijden. 

 

ARTIKEL 2 

Genoemde wedstrijden zullen jaarlijks vóór aanvang van de competitie worden gepubliceerd op de Website 

en de Jaarlijkse Besluiten van de KNWU. 

 

ARTIKEL 3 

Klassenindeling tijdens de wedstrijden zal conform het reglement KNWU BMX Topcompetitie 2018 worden 

gereden. 

DEEL B 
ARTIKEL 1 

De KNWU BMX Team Trophy bestaat uit Landelijke Teams. 

Onder een Landelijk Team BMX wordt in dit reglement verstaan een groep KNWU  

licentiehouders die houder is van een door de KNWU voor het jaar verstrekte licentie  

welke via een en dezelfde door een of meerdere sponsors is samengebracht met het doel de  

product- of merknaam van die sponsor(s) uit te dragen tijdens BMX-wedstrijden of  

daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord. 

Leden van een Landelijk Team BMX moeten 13 jaar of ouder zijn (= licentieleeftijd). 

 

ARTIKEL 2 

Voor reglementering m.b.t. Landelijke Teams zie KNWU- -REGLEMENTERING m.b.t. LANDELIJKE TEAMS 

2018 op de KNWU-site https://www.knwu.nl/kenniscentrum/teams/aanmelden-landelijk-discipline-team  

 

ARTIKEL 3 

De BMX teams dienen zich te registreren bij de KNWU via een daartoe bestemd formulier, dat op aanvraag 

verkrijgbaar is bij het Uniebureau of te downloaden van de KNWU-site: via  bovenstaande link vermeld in 

artikel 2. 

 

ARTIKEL 4 

Erkenning van een Landelijk Team BMX door de KNWU geschiedt eerst dan, nadat aan alle vanwege de 

KNWU gestelde formaliteiten is voldaan.  

Een Landelijk Team BMX dat een erkenning wenst te verkrijgen voor het volledige kalenderjaar, dient 

ingeschreven te worden via het in artikel 3 genoemde formulier en aan alle vanwege de KNWU gestelde 

formaliteiten te hebben voldaan vóór 1 februari van het kalenderjaar, waarvoor de erkenning wordt 

aangevraagd. 

Slechts door de KNWU geregistreerde en erkende Landelijk Teams BMX kunnen deelnemen aan de Team 

Trophy. 

 

  

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/teams/aanmelden-landelijk-discipline-team
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ARTIKEL 5 

Het is het Landelijk Team BMX toegestaan voor eigen doeleinden in uitingen naar buiten naast de officieel 

geregistreerde naamsaanduiding de merk- of productnaam van  

(co-)sponsors te vermelden. 

 

ARTIKEL 6 

Aan het aantal door een hoofdsponsor of vereniging in te schrijven teams, alsmede aan het maximale aantal 

leden waaruit een team bestaat, worden geen limieten gesteld.  

Het minimum aantal rijders is 2. 

 

ARTIKEL 7 

Per aangemeld team dient erkenningsgeld te worden betaald. Dit erkenningsgeld wordt jaarlijks opnieuw 

vastgesteld en dient te worden voldaan aan de KNWU. Voor deelname aan de BMX Team Trophy behoeft 

geen inschrijfgeld op de wedstrijddag aan de organisatie te worden betaald.  

 

ARTIKEL 8 

Bij registratie van het Landelijk Team BMX op het in artikel 3 vermelde formulier, vermeldt de teammanager 

de namen van de licentiehouders en de klassen waarin de licentiehouders voor het Landelijk Team BMX 

zullen uitkomen en het aantal te registreren teams.  

Bij deelname aan wedstrijden, meetellend voor de Team Trophy dienen de teamleden gekleed te zijn in een 

door de hoofdsponsor/team vastgestelde outfit met dien verstande dat leden van een Landelijk BMX Team, 

tenminste een shirt dienen te dragen, waarvan de hoofdkleuren gelijk zijn en waarop de hoofdkleuren en de 

logo’s van de teamsponsors gelijk zijn, zodat er een uniforme uitstraling van de teamleden is. Dit met 

uitzondering van een eventuele Nationale Kampioen “Champion Klasse” binnen het team. Deze kampioen 

dient te rijden in de Kampioenstrui zoals beschreven in het Reglement voor de Wielersport artikel 1.3.068 en 

1.3.069.  

 

Met instemming van de teamleiding is sub sponsoring door de leden van het team in te vullen. Deze uitingen 

kunnen per rijder wisselen. 

De uitingsmogelijkheden op het shirt zijn gelijk aan artikel N 6.1.084.02 voor BMX Clubshirts. 

ARTIKEL 9 

1. Wijziging in de samenstelling van het Landelijk Team BMX dat door de teammanager conform het 

bepaalde in artikel 3 is ingeschreven, behoort tot de mogelijkheden vanaf het moment dat de laatste 

tellende wedstrijd van de Team Trophy is verreden tot het moment dat de aanmeldingstermijn conform 

het reglement vermeld in artikel 2 wordt gesloten. In deze periode is men transfervrij. 

 

2. Lopende het wedstrijdseizoen, ná 28 februari en tot ná de laatste tellende wedstrijd, mogen er geen 

wijzigingen en toevoegingen meer plaatsvinden. 

ARTIKEL 10 

Ieder team is verplicht voor het (de) door hem in te schrijven Landelijk Team BMX minstens één 

teammanager aan te stellen en dit als zodanig op het in artikel 3 genoemde formulier te vermelden.  

De als zodanig aangestelde teammanager dient in het bezit te zijn van een licentie Ploegleider alvorens tot 

erkenning van het Landelijk BMX Team kan worden overgegaan.  
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ARTIKEL 11 

Een Ploegleider licentie kan worden verkregen door personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Het 

bezit van een Ploegleider licentie is onverenigbaar met de functie van Hoofdbestuurslid en Commissie BMX-

lid. De prijs van een Ploegleider licentie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

 

ARTIKEL 12 

Als licentiehouder is de teammanager/ploegleider onderworpen aan de bepalingen, zoals neergelegd in de 

statuten, het huishoudelijk reglement, de Jaarlijkse Besluiten het reglement Algemeen Organisatie van 

Wielersport Titel 1 en het Algemeen Wedstrijdreglement BMX Titel 6 van de KNWU. 

 

ARTIKEL 13 

De teammanager is in het bijzonder belast met de zorg voor: 

- De correcte inschrijving van het (de) Landelijk Team(s) BMX door de Commissie BMX aangewezen 

wedstrijden. 

- De naleving van de reglementen waaraan het (de) Landelijk Team(s) BMX is (zijn) onderworpen. 

- Een correcte presentatie van zijn teams in woord en gebaar. 

- De communicatie tussen hoofdsponsor/team en KNWU. 

 

ARTIKEL 14 

De competitie voor de BMX Team Trophy is voorts onderworpen aan de volgende bepalingen: 

1. De CBMX stelt per jaar de wedstrijden vast, waarvan alle resultaten bepalend zijn voor het klassement. 

Deze wedstrijden zijn vermeld in DEEL A artikel 1. 

2. Binnen de daarvoor vastgestelde inschrijftermijn op de wedstrijddag, dient de teammanager zijn 

Landelijk Team(s) BMX voor elke wedstrijd, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, afzonderlijk in te schrijven 

middels een daartoe aangewezen tablet. 

3.1. Op het in het vorige lid bedoelde tablet geeft de teammanager vijf verschillende of gelijke 

leeftijdsklassen op van minimaal vijf licentiehouders van zijn Landelijk Team BMX op de aangegeven 

wedstrijddag in die klassen conform DEEL A artikel 3 zullen uitkomen voor de  BMX Team Trophy. Een 

rijder kan slechts één keer in een 20 inch-klasse worden ingeschreven en één keer in een 24 inch-

klasse.  

3.2 Om ingeschreven te worden in de Landelijk Team BMX competitie dient de rijder ingeschreven te zijn in 

de wedstrijd voor de desbetreffende klasse.  

4. Na sluiting van de inschrijftermijn op de wedstrijddag kunnen geen wijzigingen meer in de 

teamsamenstelling voor die wedstrijddag worden aangebracht. 

5. Punten worden toegekend aan alle licentiehouders die zijn ingeschreven conform DEEL B artikel 14, lid 

3 van het reglement BMX Team Trophy, met dien verstande dat alle vijf geregistreerde puntentotalen 

tellen voor het teamresultaat per tellende wedstrijd. 
  

De puntentelling per wedstrijd geschiedt conform bijlage 1: Puntentelling BMX Team Trophy Competition 

 

Als er geen finale wordt verreden (8 of minder inschrijvingen per klasse) wordt de uitslag van de 3 manches 

als uitslag van de finale gezien. 
 

De uitslagen van de teams zullen na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de 

website van BMX Nederland. Binnen 1 week na publicatie is protest mogelijk via een mail naar 

bmx@knwu.nl. Na deze termijn is protest niet meer mogelijk. 

 

mailto:bmx@knwu.nl
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Indien meer teams eindigen met een gelijk aantal punten, dan zal eerst het aantal behaalde eerste plaatsen 

in de finale de doorslag geven, dan het aantal behaalde tweede plaatsen in de finales, enz., enz. 

Is dit nog niet toereikend, dan zal doorslaggevend zijn het aantal eerste plaatsen in de manches, daarna het 

aantal tweede plaatsen, enz., enz. 

PRIJZEN: 

Alleen voor het eindklassement zullen er prijzen beschikbaar worden gesteld. 

 

Landelijk Teams BMX  1 bokaal voor de plaatsen  1 t/m 8  

De prijs voor het eindklassement voor de Team Trophy competitie zal op TC 6 worden uitgereikt. 

 

ARTIKEL 15 

De verwerking van de competitieresultaten zal geschieden door een daartoe door de Commissie BMX 

aangewezen instantie. 

 

ARTIKEL 16 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie BMX, of zijn vertegenwoordigers. 

TARIEVEN 2018 

Registratie Landelijk Team BMX:  €  286,00 

Erkenningsgeld per geregistreerde rijder:  €    58,00 

Ploegleiderslicentie   €  100,00* 

*Meerkosten voor niet verenigingsleden € 65,00 

 

   

Tellende wedstrijden in 2018  Topcompetitie 1 t/m 6     
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BIJLAGE 1 

Puntentelling: KNWU BMX Team Trophy Competition: 

wedstrijd categorie Punten 

  1 50 

  2 30 

  3 25 

Finale 4 20 

  5 17 

  6 15 

  7 13 

  8 11 

  1 5 

  2 5 

  3 5 

Halve finale 4 5 

  5 4 

  6 3 

  7 2 

  8 1 

  1 5 

  2 5 

  3 5 

Kwart finale 4 5 

  5 4 

  6 3 

  7 2 

  8 1 

  1 5 

  2 5 

  3 5 

Achtste finale 4 5 

  5 4 

  6 3 

  7 2 

  8 1 

  1 5 

  2 5 

  3 5 

Zestiende finale 4 5 

  5 4 

  6 3 

  7 2 

  8 1 

  1 8 

  2 7 

  3 6 
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Manches 4 5 

  5 4 

  6 3 

  7 2 

  8 1 

 

 


