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Het wedstrijdreglement voor de BMX WEST COMPETITIE ( BWC ) 2019 is als volgt: 
 

 
1.  Algemeen 
 
1.1 De wedstrijden worden verreden volgens Reglement Titel I Algemene Organisatie van de 

Wielersport en het WEDSTRIJDREGLEMENT BMX 2019 (WRB Titel 6 laatste uitgave) tenzij 

in dit reglement anders is bepaald.  

https://www.knwu.nl/storage/2017/07/Titel-06-Reglement-2019-BMX-v4.pdf  
 
1.2 30 dagen voor de wedstrijddag moeten de OT-aanvraag en medewerkerslijst en het 

draaiboek ontvangen zijn door het secretariaat van de afdeling. 
 
1.2.1 Het bijgewerkte draaiboek in definitieve vorm moet uiterlijk 14 dagen voor de wedstrijd 

bij de PCP en Secretary ingediend zijn. 1 week voor de wedstrijd wordt het definitieve 

draaiboek verstuurd aan de afdelingsvertegenwoordiger, APCP en medewerkers juryteam.
  

1.3 De organisator stuurt ook uitnodigingen aan de aangewezen officials en medewerkers 

juryteam. Het secretariaat van de afdeling verstrekt de emailadressen van de officials aan 

de organisator indien nodig. 

 

1.4  Een OT wordt uitsluitend verstrekt als de baan is goedgekeurd. 

 
1.5  Tijdens de wedstrijd wordt de OT zichtbaar ophangen. 

 
1.6  Er wordt tijdig (minimaal 2 weken) vóór de wedstrijd in overleg met de dienstdoende PCP 

een coördinatorenoverleg gehouden.  
 

1.7 In de afdeling West worden er op de lijn 3 lijnrechters en 1 aankomstrechter (rode pen) 

opgesteld 

 

1.8 De BWC zal het gehele jaar 2019 verreden worden volgens licentie(basislid)leeftijd 

indeling per 1 januari 2019. 

 

1.9 Tijdens de BWC is het verplicht om een wit zijbord met zwarte cijfers zichtbaar op de fiets 

te dragen. Dit zijbord moet direct achter de stuurbuis aangebracht zijn.  

 

1.10 Organisatoren die een probleem verwachten of ondervinden met de kwaliteit van de baan 

vlak voor de wedstrijd dienen zich te houden aan het protocol afgelasten wedstrijd. 

 

1.11 Toegang tot het Parc Ferme gebied is uitsluitend toegestaan aan rijders en medewerkers. 

 Het is verplicht om een toezichthouder bij het Parc Ferme aan te stellen die hier op toeziet 

tijdens de gehele wedstrijd. Tevens zorgt de toezichthouder ervoor dat conflicten in het 

Parc Ferme tussen de rijders etc. adequaat en snel worden opgelost. De PCP zal ten alle 

tijden ingelicht worden over onregelmatigheden in het Parc Ferme. 

 

1.12 Met ingang van 2019 zal er binnen de afdeling West met een scrambled indeling worden 
gereden. De reglementen worden op de site www.bmxwest.nl geplaatst. 

 
1.13 Elke rijder en/of ouder is zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de beker. 

Is de beker niet aanwezig dan direct op de wedstrijddag dit melden bij de bekeruitdeler. 
Geen notities, of als de beker niet is opgehaald op de laatste wedstrijddag is het risico 
aanwezig dat de rijder geen beker ontvangt. 

 

https://www.knwu.nl/storage/2017/07/Titel-06-Reglement-2019-BMX-v4.pdf
http://www.bmxwest.nl/
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2.  KNWU licentie 
 

2.1  Iedere deelnemer/deelneemster dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU-licentie 
2019 of een KNWU basislidmaatschapskaart 2019. 
 

2.2  Een deelnemer/deelneemster van wie de licentieaanvraag 2019 nog in behandeling is bij 
de KNWU, dient zelf een afdruk van de status van afhandeling te overleggen. 

 

2.3 Een vereniging kan een goedkeuring tot uitgifte van een licentie/basislidmaatschapskaart 
aanhouden als de licentiehouder/basislid niet aan zijn financiële verplichting aan de 
vereniging heeft voldaan. In dat geval ontvangt de licentiehouder/basislid geen 
basislidmaatschapskaart of licentie en kan niet meedoen aan de BMX WEST COMPETITIE 
wedstrijd van die dag. 

 
2.4 Bij overgang naar een nieuwe vereniging kan de oude vereniging, indien de financiële 

verplichtingen niet zijn voldaan, deelname aan de wedstrijd blokkeren. 
Verenigingen kunnen dit voor de opening van de inschrijving melden bij de 
wedstrijdleiding. 

 
2.5 Een deelnemer/deelneemster die geen bordnummer via “mijn KNWU” toegewezen heeft 

gekregen voor aanvang van de wedstrijd, en daardoor niet voorkomt in het BMX jury 
programma kan niet meedoen aan de BMX WEST COMPETITIE wedstrijd van die dag. 

 Het bordnummer moet voor woensdagavond 23.59 uur voor de wedstrijd zijn 
aangevraagd. 

 
3.  Verdeling 
 
3.1  De BMX WEST COMPETITIE 2019 is een competitie van 9 wedstrijden. 7 van de 9 

wedstrijden tellen mee voor de eindstand. Om in de eindstand vermeld te nationale 
licentie worden moet men 6 van de 9 wedstrijden hebben gereden. 

 
4. Inschrijving  

 
Aanmelding vindt plaats op de wedstrijddag. 
De basislidmaatschapskaart is digitaal. De basislidmaatschapskaart kan worden 

geactiveerd bij digitaal inloggen, downloaden als app of als PDF-kopie. Papieren print met 

barcode volstaat ook. 
De deelnemers/deelneemsters met een nationale licentie mogen ook met een digitale 
licentie inschrijven mits de barcode leesbaar is.  
Inschrijven kan tot uiterlijk 9.45 uur aan de inschrijftafel. Inschrijving is vanaf 08.30 uur 
voor de medewerkers en vanaf 09.00 uur voor de Rijders en of ouders/verzorgers.  
 

Het niet kunnen tonen van een basispas of licentie op welke wijze dan ook, zal resulteren 
in een boete van 5 euro. 

  
Het tonen van de digitale licentie/basislidmaatschapskaart is dus een noodzaak! 
 

4.1 Rijders of ouders/verzorgers moeten bij de inschrijving zelf op de tablets aangeven aan 

welke klassen zij willen meedoen. Eigen, cruiser en/of open klasse. 
 

4.1.1 Betaling van de inschrijving vindt plaats bij de inschrijftafel, na afhandeling van 

bovenstaande punt 4.1 De computer geeft het te betalen bedrag aan. 
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4.1.2 De rijder ontvangt na betaling een printbon met bevestiging van zijn inschrijving en in 
welke klasse(n). 

De bon moet door de rijder gecontroleerd en bewaard worden.  
De bon is het enige bewijs, waarmee de rijder kan protesteren als hij het niet met de 
inschrijving eens is of meent verkeerd op de wedstrijdlijst te staan. 
 

4.1.3 Alleen als blijkt, dat de wedstrijdcomputer een foutieve indeling heeft gemaakt, wordt het 

protest toegewezen. 

 
4.1.4 Bij onjuiste klassenvermelding op het inschrijfbonnetje of het niet kunnen tonen van het 

inschrijfbonnetje, wordt een protest na het indelen van de wedstrijdlijsten afgewezen.  
 

4.2. Aanmelding via een abonnement. 
De abonnementen kunnen tot een week voor aanvang eerste wedstrijddag aangevraagd 
worden via Internet (www.bmxwest.nl).  

De betaling dient per bankovermaking te geschieden. 
De aanvrager zal na ontvangst van zijn betaling als abonnementhouder in het wedstrijd 
bestand worden opgenomen. 
  
Abonnementenhouders schrijven zich in bij elke wedstrijd, zoals aangegeven in artikel 
4.1. door middel van hun licentie. 
Abonnementhouders geven ook aan in welke klasse zij willen rijden (als men meerdere 

abonnementen heeft): eigen, cruiser en/of open klasse. 
Als bewijs van inschrijving geldt artikel 4.1.2. 
Een abonnementhouder, die op de wedstrijddag aan een klasse wil deelnemen, waarvoor 
hij geen abonnement heeft, zal de betaling geschieden volgens artikel 4.1.1. 

 
4.2.1 Abonnementhouders in de eigen- en cruiser klasse krijgen een eindbeker. 

De voorwaarde voor een eindprijs in aanmerking en in de eindstand te komen is dat er 
aan 6 wedstrijden is deelgenomen. 
 

4.2.2 Een geblesseerde rijder dient zich tijdig af te melden via de website van BMX West. Een  
geblesseerde rijder is een rijder die om medische reden gedurende een periode van 
tenminste 4 weken niet in staat is om de BMX-sport uit te oefenen. Bij een langere 
periode dan 4 weken, dient de rijder zich vóór elke volgend wedstrijd af te melden met 

opgave van reden. Zonodig kan er om een doktersverklaring worden gevraagd. 
 

4.2.3 Nieuwe rijders die na de zomerstop minimaal 4 aaneengesloten wedstrijden rijden hebben 

ook recht op een beker. 
 

Een nieuwe rijder heeft nimmer een basislidmaatschap en/of licentie met bijbehorend 
BMX-bordnummer aangevraagd bij de KNWU.  
 

4.3. Bij de inschrijving komt er een voorlopige lijst met medewerkers te liggen. Na afloop 

wordt er een definitieve lijst van alle medewerkers bij de Secretary overlegd voor de 

KNWU. 

 
5.  Inschrijfgeld 

 
5.1 Eigen klasse  :      €    6.00 

Cruiser klasse :     €    6.00 
Open klasse t/m 15 jaar:      €    4.00 
Open Klasse 16+     €    6,00 

 Dagrijder/rijdster zonder licentie/lidmaatschapskaart:  €  20,00 

 
 

http://www.bmxwest.nl)/
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5.2  Abonnementen voor de BMX WEST COMPETITIE   
Eigen klasse :      €   35.00 

Cruiser klasse :      €   35.00 
Open klasse -16 :      €   23.00 
Open klasse 16+     €   41.00 

 Eigen en Open klasse -16 :      €   58.00 
Eigen en Open klasse 16+     €   76.00 

 Cruiser en Open klasse  -16       €   58.00 

Cruiser en Open klasse 16+:     €   76.00 
 Eigen en Cruiser klasse :      €   70.00 
 Eigen / Cruiser en Open klasse -16 :    €   93.00 
 Eigen/Cruiser en Open Klasse 16+:     € 111.00 
 
  
 Bovenstaande bedragen gelden uitsluitend voor aanmeldingen en betalingen 

volgens artikel 4.2. , dus vóór de eerste wedstrijd. 
De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt 
met € 5,-- verhoogd.  

  
 Rijders/rijdsters  van 15 jaar die tijdens het fietscross seizoen 16 jaar worden en een 

abonnement afsluiten in de Open Klasse, betalen een hogere abonnementsprijs evenredig 
aan het aantal wedstrijden dat de rijders/rijdsters in de 16+ klasse nog kunnen rijden. Bij 

de aanvraag van het abonnement wordt dit direct verrekend.   
 
5.3  Toegangsprijs 

Per persoon: € 2.- vanaf 13 jaar (ook voor teammanagers) 
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 
Leden van het afdelingsbestuur West hebben gratis toegang. 

 
6. Klassenindeling 
 
6.1 Klassenindeling Eigen klasse (leeftijd = kalenderjaar – geboortejaar) 
 

Klasse Boys Girls 

1 t/m 6 jaar  * t/m 7 jaar * 

2 7 jaar 8 jaar 

3 8 jaar 9 jaar 

4 9 jaar 10 jaar 

5 10 jaar 11 jaar 

6 11 jaar 12 jaar 

7 12 jaar 13 jaar 

8 13 jaar 14 jaar 

9 14 jaar 15 / 16 jaar 

10 15 / 16 jaar 17  

11 17 + 18 + 

12 Vanaf 14 jaar Ladies klasse (**) 

 
  *De rijder(ster) moet op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. 
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6.2 Klassenindeling cruiser klasse  

 

Klasse Klasse 
 

1 13 t/m 16 jaar 

2 17 t/m 29 jaar 

3 30 t/m 39 jaar 

4 40 + 

5 13+ Women 

 
 
6.3      Klassenindeling Open klasse 
 

Klasse Leeftijd 

1 t / m 7 jaar 

2 8 en 9 jaar 

3 10 en 11 jaar 

4 12 en 13 jaar 

5 14 en 15 jaar 

6 16+ 

7 Ladies 14+ 

 
6.4  Het is voor alle klassen (met uitzondering van de open klasse) mogelijk om 1 of 2 klassen 

hoger te rijden of bij de cruisers ouder dan 30 jaar een klasse zwaarder.  
 

Er mag nooit in een lagere leeftijd klasse gereden worden (uitgezonderd bij cruisers en 
bijzondere ontheffingen (dispensatie) via de Afdeling West). 

 
(**)  Er bestaat een Ladies klasse, dus meisjes en dames, die 14 jaar of ouder zijn, kunnen 

kiezen: ladies klasse groep 12 of in de gemengde groep 9 of 10 gaan rijden. 

Dit geldt dus ook voor meisjes jonger dan 14 jaar, die in de lady klasse uit willen komen. 
 
6.5 Bij voldoende inschrijvingen bij de 1e BWC wordt er een -16 cruiser klasse verreden. Bij 

onvoldoende inschrijvingen worden de cruisers 16- toegevoegd bij de cruiser klasse 17-

29.   
 

6.6  Bij de eerste wedstrijd worden van te voren de indelingslijsten opgehangen. 
Rijders kunnen dan nog beslissen of ze een leeftijdsgroep hoger willen rijden. 
LET OP: Een rijder, die al hoger is ingedeeld (dit heeft de rijder zelf aangemeld) kan niet 
meer terug. (Dit geldt niet voor de open klasse) 

 
7. Dagindeling 
 

7.1 Inschrijving  : 09:00 uur tot 09:45 uur. 
Vrije training  : 09:00 uur tot ± 9:30 uur. 
Starthektraining : 09:30 uur tot ± 10:30 uur. (Ophangen lijsten) 
Vrije training  : 10:30 uur tot ophangen van de wedstrijdlijsten. 
Aanvang wedstrijd : ca. 15 minuten na ophangen wedstrijdlijsten.  

 

7.2  Bij iedere wedstrijd starten we om en om met de eigen en open klasse. 

Bij de laatste wedstrijd rijden we eerst de eigen klasse in het geheel, en daarna de open 
klasse.  
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8.  Indeling Open klasse 
 

8.1 De open klasse wordt gereden op dagleeftijd ! 
 
8.2  Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in 

deze groep de finale gereden als 4de manche. 
Maar wel met de punten verdeling van een finale. De einduitslag wordt dan bepaald door 

het totaal van de finalepunten + de manchepunten. 

 
8.3 Dagprijzen: 
 a. Klasse 7,-8/9,10/11,12/13   1 t/m 3 een beker 
 b. Boys klasse 14/15    1 t/m 4 een geldprijs 
 c. Ladies 14+ (alleen laatste BWC) 1 t/m 4 een geldprijs 
 d. Klasse 16+    1 t/m 8 een geldprijs 
 

De geldprijs in euro’s voor de klasse Boys 14/15 en Ladies 14+ is afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen volgens onderstaand prijzenschema: 

 

aantal 
rijders 

 1e  2e  3e  4e  5e  6e  7e  8e  Totaal 

tot 10  10,00  7,50  5,00  2,50  0,00  0,00  0,00  0,00  25,00 
11-15  15,00  11,25  7,50  3,75  0,00  0,00  0,00  0,00  37,50 

16-20  20,00  15,00  10,00  5,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00 
21-25  25,00  18,75  12,50  6,25  0,00  0,00  0,00  0,00  62,50 
26-30  30,00  22,50  15,00  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  75,00 
31-35  35,00  26,25  17,50  8,75  0,00  0,00  0,00  0,00  87,50 

35-40  40,00  30,00  20,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00 
 
 De geldprijs in euro’s voor de klasse 16+ is afhankelijk van het aantal inschrijvingen  

volgens het prijzenschema in bijlage I. 
 
9  Afwijkingen WRB 
 

9.1  De wedstrijdadministratie zal worden gedaan met het juryprogramma van de KNWU. 
 
9.2  De regels voor DNS 

Een rijder die niet start in een manche wordt geregistreerd als ‘Did Not Start’(DNS) en 
krijgt daar geen competitiepunten voor.   

 

10. Afdracht 
 
10.1 Afdracht per inschrijving 

Eigen klasse : € 1,50 
Open klasse : € 0,50 
  

10.2 Afdracht voor eindprijzen 

Eigen klasse : €   1,50 per inschrijving 
Open klasse : € 60,00 voor prijzen open klasse 7-, 8/9, 10/11, 
12/13. In de klasse Boys 14/15 en Ladies 14+ krijgen de eerste vier rijders een geldprijs. 
In de klasse 16+ krijgen de eerste 8 rijders een geldprijs. 

 

10.3 De afdracht moet plaatsvinden aan de penningmeester van het Afdelingsbestuur West, 
welke hiervoor facturen toezendt. 
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11. Puntentelling 
 

11.1 Zie WRB Titel 6 uitgave 20190101 Bijlage N10 
 
11.2 In de competitie uitslag publicatie zal de uitslag volgorde bepaald worden door het 

behaalde aantal punten op de wedstrijddag. 
Dit kan anders zijn dan de volgorde van de behaalde finale plaats. 

 

Voor de Nationale ranglijsten zijn de volgorde van de behaalde plaatsen bepalend. 
 

12. Sanctiebeleid 
 
12.1 Geluid: verstaanbaar binnen 20/30 mtr van het wedstrijdterrein. Aanwezig 2 draadloze 

werkende microfoons. 

De PCP (track manager), APCP (Hulptrack manager) en Afdeling Vertegenwoordiger 

bepalen of het geluid voldoende is. Bij onvoldoende geluid: sanctiebedrag EUR 200,00.  

- Technische staat van de baan: afspraken/eisen die tijdens de baankeuring zijn gemaakt 

moeten vóór de wedstrijd verwerkt zijn. Dispensaties tellen niet mee voor de boete. 

Sanctiebedrag EUR 200,00. 

- Wedstrijdorganisatie: het draaiboek, personeel en wedstrijddag niet op orde dan volgt er 

een sanctiebedrag van EUR 200,00. 
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Prijzenschema Open klasse 16+ 2018   

Plaats % Aantal rijders: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 25% Prijs:  €     21   €     23   €     24   €     25   €     26   €     28   €     29   €     30   €     31   €     33   €     34   €     35   €     36   €     38   €      39   €     40   €    41  

2 19% Prijs:  €     16   €     17   €     18   €     19   €     20   €     21   €     22   €     23   €     24   €     25   €     26   €     27   €     28   €     29   €      29   €     30   €    31  

3 16% Prijs:  €     14   €     14   €     15   €     16   €     17   €     18   €     18   €     19   €     20   €     21   €     22   €     22   €     23   €     24   €      25   €     26   €    26  

4 12% Prijs:  €     10   €     11   €     11   €     12   €     13   €     13   €     14   €     14   €     15   €     16   €     16   €     17   €     17   €     18   €      19   €     19   €    20  

5 9% Prijs:  €       8   €       8   €       9   €       9   €       9   €     10   €     10   €     11   €     11   €     12   €     12   €     13   €     13   €     14   €      14   €     14   €    15  

6 8% Prijs:  €       7   €       7   €       8   €       8   €       8   €       9   €       9   €     10   €     10   €     10   €     11   €     11   €     12   €     12   €      12   €     13   €    13  

7 6% Prijs:  €       5   €       5   €       6   €       6   €       6   €       7   €       7   €       7   €       8   €       8   €       8   €       8   €       9   €       9   €        9   €     10   €    10  

8 5% Prijs:  €       4   €       5   €       5   €       5   €       5   €       6   €       6   €       6   €       6   €       7   €       7   €       7   €       7   €       8   €        8   €       8   €      8  

  100% Prijzenpot:  €     85   €     90   €     95   €   100   €   105   €   110   €   115   €   120   €   125   €   130   €   135   €   140   €   145   €   150   €    155   €   160   €  165  

Plaats % Aantal rijders: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

1 25% Prijs:  €     43   €     44   €     45   €     46   €     48   €     49   €     50   €     51   €     53   €     54   €     55   €     56   €     58   €     59   €      60   €     61    

2 19% Prijs:  €     32   €     33   €     34   €     35   €     36   €     37   €     38   €     39   €     40   €     41   €     42   €     43   €     44   €     45   €      46   €     47    

3 16% Prijs:  €     27   €     28   €     29   €     30   €     30   €     31   €     32   €     33   €     34   €     34   €     35   €     36   €     37   €     38   €      38   €     39    

4 12% Prijs:  €     20   €     21   €     22   €     22   €     23   €     23   €     24   €     25   €     25   €     26   €     26   €     27   €     28   €     28   €      29   €     29    

5 9% Prijs:  €     15   €     16   €     16   €     17   €     17   €     18   €     18   €     18   €     19   €     19   €     20   €     20   €     21   €     21   €      22   €     22    

6 8% Prijs:  €     14   €     14   €     14   €     15   €     15   €     16   €     16   €     16   €     17   €     17   €     18   €     18   €     18   €     19   €      19   €     20    

7 6% Prijs:  €     10   €     11   €     11   €     11   €     11   €     12   €     12   €     12   €     13   €     13   €     13   €     14   €     14   €     14   €      14   €     15    

8 5% Prijs:  €       9   €       9   €       9   €       9   €     10   €     10   €     10   €     10   €     11   €     11   €     11   €     11   €     12   €     12   €      12   €     12    

  100% Prijzenpot:  €   170   €   175   €   180   €   185   €   190   €   195   €   200   €   205   €   210   €   215   €   220   €   225   €   230   €   235   €    240   €   245    

               
 €     45  Inleg clubs   

  

               
 €       5  Inschrijfgeld per rijder     

                    Bijlage I 


