WEDSTRIJDREGLEMENT
BMX ZUID COMPETITIE 2022
Het wedstrijdreglement voor de BMX Zuid Competitie wedstrijden in 2022 is als volgt:
1.

Algemeen

1.1

De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT BMX
(WRB, titel 6) van de KNWU tenzij in dit reglement anders is bepaald.

1.2

4 Weken voor de wedstrijd moet het draaiboek binnen zijn bij de wedstrijdcoördinator
van BMX Zuid (wedstrijdcoordinator@bmxafdelingzuid.nl). De laatste versie van het
draaiboek is te downloaden via de website van BMX afdeling Zuid.

1.3

De wedstrijdvergunning wordt door de wedstrijdcoördinator van BMX Zuid gemaild naar
de organiserende vereniging na goedkeuring van het draaiboek.

1.4

Tijdens de wedstrijd dient de wedstrijdvergunning zichtbaar te worden opgehangen.

1.5

Een wedstrijdvergunning wordt uitsluitend verstrekt als de baan een geldige
baankeuring heeft. Het baankeuringsformulier wordt samen met het draaiboek naar de
PCP gestuurd. Bij de keuring genoemde verbeteringen dienen op de wedstrijddag te zijn
uitgevoerd.

1.6

Als een wedstrijd door omstandigheden niet door kan gaan dient de organisator altijd
contact op te nemen met het bestuur van BMX Zuid. Het BMX Zuid bestuur onderneemt
dan verdere actie.

1.7

Op elke wedstrijd is een vertegenwoordiger van BMX Zuid aanwezig die dient als
aanspreekpunt en tevens aanwezig is bij de nabespreking.

1.8

BMX Zuid wijst voor elke wedstrijd een PCP (President Commissaire Panel), een APCP
(Assistent President Commissaire Panel), een SCP (Secretary president Commissaire
Panel), een BMX Zuid vertegenwoordiger en een computeroperator aan. Zij ontvangen
hiervoor een km vergoeding van € 0,25 per kilometer. Uiteraard zal er geprobeerd
worden om deze kosten zo laag mogelijk te houden, door zo effectief mogelijk in te
delen en zo vaak mogelijk gebruik te maken van carpoolen. Aan het einde van het
seizoen zal de penningmeester van BMX Zuid de declaraties controleren en uitbetalen.

1.9

Na afloop van iedere wedstrijd zal er een evaluatie zijn in aanwezigheid van PCP,
APCP, SCP, jury coördinator, een vertegenwoordiger van de organiserende vereniging,
de vertegenwoordiger van BMX Zuid en de baancoördinator. Het verslag hiervan,
opgesteld door de PCP, moet uiterlijk 2 weken na afloop van de wedstrijd binnen zijn bij
het secretariaat van BMX afdeling Zuid.
De organiserende vereniging en de leden van de OTBMX ontvangen van het
secretariaat van BMX Afdeling Zuid een kopie van het verslag van de PCP.

1.10 Alle wedstrijdbescheiden, zoals jurybriefjes, puzzelbriefjes, uitslagenlijsten en overige
KNWU formulieren dienen na afloop van de wedstrijd door de vereniging tot het einde
van het seizoen bewaard te blijven.
1.11 Op woensdag voor de te houden BZC zal er bij de organiserende vereniging een vrije
training zijn. Hiervoor is de afgesproken prijs € 4.00.
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2.

Verplichtingen organisatie

2.1

De organiserende vereniging dient te zorgen voor tenminste 6 deskundige EHBO’ers.

2.2

De organiserende vereniging dient te zorgen voor een omroeper en omroepinstallatie.

2.3

Er dienen voldoende schone toiletten aanwezig te zijn, minimaal 4 dames- en 2
herentoiletten. Of 3 dames- en 2 herentoiletten en 1 extra voor de medewerkers.

2.4

De begrenzing van het gehele wedstrijdcircuit dient duidelijk met lijnen gemarkeerd te
zijn, ook moet de baan een duidelijk zichtbare finishlijn hebben om het punt aan te
geven waar de deelnemers finishen. De finishlijn is conform WRB, wit-zwart-wit.

2.5

De PCP, APCP, SCP en één computeroperator worden aangewezen door BMX Zuid.
De organiserende vereniging dient zelf te zorgen voor alle overige wedstrijdofficials en
medewerkers.

2.6

De PCP, APCP, SCP jurycoördinator van de organiserende vereniging,
baancommissarissen, starters, 1x parc ferme en de juryleden dienen gecertificeerd te
zijn om hun taak te mogen uitvoeren. Per wedstrijd mag er max. 1 persoon in opleiding
per functie worden toegekend aan een praktijkbegeleider.

2.7

Alle wedstrijdofficials moeten in het bezit zijn van een geldig KNWU lidmaatschap.

2.8

De organisator van de laatste wedstrijd moet een beschutte ruimte hebben voor het
houden van de prijsuitreiking. Indien dit niet aanwezig is op het terrein van de
organiserende vereniging dienen zij een onderkomen te huren voor de prijsuitreiking.
Hiervoor kunnen zij een vergoeding krijgen van max € 300.

3.

KNWU licentie

3.1

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU startlicentie of
wedstrijdlicentie en geldig stuurbordnummer.

3.2

Rijders uit het buitenland mogen alleen deelnemen aan een BZC indien zij minimaal
een startlicentie van de KNWU hebben. Deze rijders moeten een stuurbordnummer
aangevraagd en toegewezen hebben gekregen.

3.3

Rijders uit BMX afdeling Zuid mogen niet deelnemen aan wedstrijden in andere
afdelingen, indien er een wedstrijd in de eigen afdeling is. Dit geldt eveneens voor rijders
uit andere BMX afdelingen die aan een wedstrijd in BMX afdeling Zuid willen
deelnemen.
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4.

BMX Zuid Competitie

4.1

De BMX ZUID Competitie 2022 is een competitie van 8 wedstrijden.
Voor rijders vanaf 13 jaar tellen 7 van de 8 wedstrijden mee voor de eindstand. Om in de
eindstand vermeld te worden moet men dus 7 van de 8 wedstrijden hebben gereden.
Een rijder dient aan tenminste 7 wedstrijden deel te nemen om recht te hebben op een
eindprijs.
Voor de klassen t/m 12 jaar geldt dat 7 van de 8 wedstrijden tellen voor de eindstand.
Een rijder t/m 12 jaar dient aan tenminste 4 wedstrijden deel te nemen om recht te
hebben op een eindprijs.

4.2

De Kampioenstrui is voor die rijder die eerste is geworden in zijn leeftijdscategorie. De
kampioenen mogen hun kampioenstrui alleen in het daaropvolgende seizoen, tijdens de
BZC wedstrijden, dragen in plaats van hun clubshirt.

4.3

Alle klassen vanaf 15 jaar komen in aanmerking voor geldprijzen, behalve cruisers.

4.4

Er wordt geen herkansing verreden.

4.5

Er moeten minimaal 12 rijders zijn op de 1e BZC wedstrijd om een Challenge klasse te
vormen. Bij minder rijders zullen klassen worden samengevoegd.

4.6

Puntentelling:
Competities met een A en een B finale volgens onderstaand schema:
Manches

Punten per race
Achtste finale
Kwart finale

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten
1
2
3
4
5
6
7
8

10
9
8
7
6
5
4
3

5
6
7
8
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4
3
2
1

5
6
7
8

12
10
8
6

Halve finale
Finale
Plaat
Punten Plaats Punten
s
1
48
2
45
3
42
4
39
5
36
6
33
7
30
8
27
9
24
10
22
11
20
12
19
13
18
14
17
15
16
16
15
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5.

Inschrijving

5.1

Voorinschrijving “MijnKNWU”
De inschrijving voor BZC wedstrijden verloopt via MijnKNWU. Dit zal tijdig worden
gecommuniceerd, inclusief uiterste inschrijfdatum. Betaling zal conform de KNWU
inschrijfeisen verlopen via iDeal. De voorinschrijving is pas geldig als de betaling is
afgerond. Controleer na inschrijving op je dashboard in “MijnKNWU” en het ontvangen
van de bevestigingsmail of je wedstrijdinschrijving is goedgekeurd en voor de juiste
klasse. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is altijd mogelijk, maar dan tegen dubbel
tarief (= €10,-)
Afmelden kan op de wedstrijddag zelf en online via “MijnKNWU” tot vrijdagavond 23.59
voor de wedstrijddag. Bij afmeldingen wordt de vooruitbetaling uitsluitend terug gestort
als men zich voor de gepubliceerde datum heeft afgemeld. Bij afmelden na vrijdagavond
23.59 voor de wedstrijddag is er geen mogelijkheid tot restitutie van het inschrijfgeld.
Om je in te kunnen schrijven voor een BZC, dient een rijder minimaal in het bezit te zijn
van een geldig startlicentie en stuurbordnummer.
Rijders met dispensatie moeten zich in de eigen leeftijdsklasse inschrijven, de
dispensatie wordt later door het computerprogramma verwerkt.
Inschrijven Wedstrijddag
Inschrijven voor de gewenste klasse op de dag vindt plaats tussen 09.00 en 10.00 uur
d.m.v. het scannen van de barcode op de start- of wedstrijdlicentie. De licentie kun je
downloaden via ‘Mijn KNWU’ waarna je de kopie bijv. vanaf je telefoon kunt laten
scannen. De licentie moet dus altijd worden getoond. Indien de rijder in het bezit is
van een licentie en deze niet kan worden getoond kan de rijder dus niet worden
ingeschreven voor de wedstrijd.
Na betaling van het inschrijfgeld krijgt de rijder een bewijs van inschrijving met zijn
gegevens, de klasse(n) waarvoor de rijder is ingeschreven en het betaalde bedrag.
De rijder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijfgegevens. De
rijder dient het bewijs van inschrijving dus zorgvuldig te controleren en
gedurende de hele wedstrijddag te bewaren.

5.2

Alle rijders uit de afdeling BMX Zuid (ook Junior en Elite rijders) mogen alleen voor de
OK inschrijven als ze ook voor het BZC zijn ingeschreven. Dit geldt ook voor rijders uit
andere afdelingen.

5.3

Deelnemers aan de cruiserklassen van de BMX Zuid Competitie kunnen ook inschrijven
voor een 20” klasse van het BZC of voor de OK, maar mogen in maximaal 2 klassen per
wedstrijd inschrijven.

5.4

Alle 8 wedstrijden tellen voor het BMX Zuid Clubkampioenschap voor de clubs. De
beste 5 resultaten van een club tellen, per rijder telt maar één resultaat, de standen
worden bijgehouden.
De nummers 1 t/m 3 bij de clubs worden tijdens de laatste wedstrijd gehuldigd.
Hier zijn geen extra kosten aan verbonden voor de rijders en verenigingen.
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6.

Inschrijfgeld en toegang

6.1

Alle 20 inch klassen
Alle Cruiser klassen
Alle Open klassen

6.2

Toegangsprijs per persoon: € 3,50 Kinderen t/m 12 jaar gratis entree. Rijders betalen
inschrijfgeld.

7.

Klassenindeling

7.1

Klasse-indeling Eigen klasse BMX Zuid Competitie:
Alle Girls rijden in samengevoegde klassen van 2 leeftijden..
Voor alle klassen (ook voor de cruiserklassen) geldt dat er tijdens de 1e BZC minimaal
12 rijders moeten zijn ingeschreven. Indien er minder dan 12 rijders zijn ingeschreven in
een klasse, zal deze klasse worden samengevoegd met de eerstvolgende hogere
klasse.
Deze regel geldt echter niet voor de (instap) klasse Boys -6 / Girls -6 en voor de Girls
klassen.
Cruisers -29
Cruisers 30+
Boys -6 / Girls -6
Boys 7
Boys 8
Boys 9
Boys 10
Boys 11
Boys 12
Boys 13
Boys 14
Boys 15
Boys 16
Men 17+

7.2

: € 5.00
: € 5.00
: € 5.00

Girls 7/8
Girls 9/10
Girls 11/12
Girls 13/14
Girls 15/16
Women 17+

Klasse-indeling Open klasse:
De open klasse wordt verreden op dagleeftijd, m.a.w. de leeftijd van de rijders op de dag
van de wedstrijd.
-

t/m 7 jaar
8 en 9 jaar
10 en 11 jaar
12 en 13 jaar
14 en 15 jaar
16 jaar en ouder
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7.3

Het is voor alle klassen mogelijk om 1 (of 2) klassen hoger te rijden. Er mag echter niet
in een lagere leeftijdsklasse gereden worden. Dispensatie om in een lagere
leeftijdsklasse te rijden wordt alleen bij bijzondere ontheffingen via de BMX Afdeling Zuid
verstrekt. Hiervoor is bijv. een doktersverklaring nodig. Rijders kunnen er aan het begin
van het wedstrijdseizoen voor kiezen om een klasse hoger te gaan rijden, echter dit
moeten zij dan het gehele seizoen blijven doen. Dit geldt dan ook meteen voor alle
klassen waarin deelgenomen wordt en voor alle wedstrijden in de afdeling. Voor de OK
zal de rijder niet in alle gevallen in een klasse hoger worden ingedeeld, de rijder wordt
voor de OK 1 (of 2) leeftijdsjaar hoger ingedeeld.

7.4

De dispensatie om een klasse hoger of lager te rijden moet schriftelijk of via de mail
worden aangevraagd bij het secretariaat van de BMX afdeling Zuid. Alle
dispensatieverzoeken moeten voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar worden
aangevraagd.

8.

Dagindeling

8.1

Inschrijven / Afmelden
Starthek training Groep1
Starthek training Groep 2
Aanvang wedstrijd

8.2

Groep 1 bestaat uit de rijders van de klassen: Boys en girls -6 t/m 12 jaar.

8.3

Groep 2 bestaat uit alle rijders van de klassen: Boys en girls vanaf 13 jaar en de
cruisers.

8.4

Bij de 1e inschrijving van het seizoen zal aan alle rijders van groep 1 een fluor geel
bandje en aan alle rijders van groep 2 een fluor roze bandje worden uitgereikt. Dit
bandje moet op een deugdelijke manier en duidelijk zichtbaar aan de fiets worden
bevestigd en is geldig gedurende het gehele wedstrijdseizoen. Bij beschadiging kan het
bandje eenmalig worden omgeruild voor een nieuw exemplaar.

8.5

De wedstrijd dient in de volgende volgorde verreden te worden: OK-CRUISERS-BOYSGIRLS.

8.6

Na elke moto wordt er in principe 5 minuten gepauzeerd. In overleg met de chief
commissaire kan hier van worden afgeweken.

9

Indeling Open klasse

9.1

De Open Klasse wordt verreden op dagleeftijd.

9.2

De Open Klasse is een dagwedstrijd en er worden geen herkansingen of B-finales
verreden.

9.3

Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in
deze groep geen finale gereden. De uitslag van de 3 manches is dan bepalend voor de
einduitslag.
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10.

Dagprijzen Open klasse

10.1

Dagprijzen:
Klasse 7-, 8/9, 10/11 en 12/13 :1 t/m 3 een beker
Klasse 14/15 en 16+
:1 t/m 3 een geldprijs

10.2

De organisator zorgt voor bekers in de OK tot en met 13 jaar (4 klassen), afmetingen 1618-20 cm, een ander soort trofee is ook mogelijk.

10.3

De organisator zorgt voor geldprijzen in de OK vanaf 14 jaar (2 klassen),
1e plaats € 50,00, 2e plaats € 30,00, 3e plaats € 20,00.

11.

Overige wedstrijdbepalingen

11.1

De wedstrijdadministratie zal in 2022 plaatsvinden met de nieuwste versie van het
wedstrijdprogramma van de KNWU. De moto’s worden via het scrambled systeem
gereden.

11.2

Tijdens de BZC wedstrijden zal op de finishlijn een camera opnames maken van de
finishlijn. Deze camera beelden worden uitsluitend en alleen door de officials gebruikt
om in geval van twijfel een juiste uitslag te kunnen bepalen. Het is in geen geval
toegestaan dat ouders/begeleiders en/of rijders in de juryruimte komen om deze
beelden te zien.

11.3

De regels voor DNS en Creditregeling:
1. Een rijder die niet start in de 1e of 2e of 3e manche wordt geregistreerd als DNS (Did
Not Start) maar krijgt hiervoor de laatste plaats + 2 strafpunten toebedeeld. In dat
geval kan de rijder eventueel nog door in het vervolg van de wedstrijd. Deze regel
geldt echter slechts voor 1 manche. Indien de rijder voor de 2e keer in de manches
niet start krijgt de rijder hiervoor geen plaats toebedeeld en kan dus ook niet door in
het vervolg van de wedstrijd.
2. Een rijder die niet start in de A of B finale krijgt de allerlaatste plaats van de
betreffende finale toebedeeld. Indien er in dezelfde finale een of meerdere rijders
niet zijn gefinisht (DNF), eindigen deze rijders dan ook altijd voor de rijder die niet
gestart is.

11.4

Puntentelling BZC bij DNS:
De rijder krijgt bij een DNS in een of meerdere manches geen punten voor het
klassement van het BZC voor de manche(s) waarin de rijder niet is gestart. Alleen
wanneer de rijder niet is gestart in de A of B finale zal de rijder de punten voor de
allerlaatste plaats van de betreffende finale ontvangen (dus nog na een of meerdere
eventuele DNF).
Indien de rijder in 1 of 2 manches niet is gestart, ontvangt de rijder de punten voor het
klassement van het BZC voor de manche(s) waarin de rijder wel is gestart. Indien de
rijder in 3 manches niet is gestart, ontvangt de rijder geen punten voor het klassement
van het BZC. De betreffende wedstrijd telt uiteraard wel mee voor het aantal verreden
wedstrijden.
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11.5

Alleen de ouders/begeleiders van rijders in de BZC klasse Boys en Girls t/m 6 jaar en de
OK klasse t/m 6 mogen de rijders begeleiden tot op de startheuvel. Zij mogen echter niet
helpen met de startprocedure zelf en dienen de startheuvel direct na de start te verlaten
om voor de volgende groepen geen storende factor te zijn. Rijders in de overige klassen
worden geacht alleen de startheuvel op te lopen. Alleen in bijzondere gevallen kan er
door de chief commissaire nog toestemming worden verleend.
Indien ouders/begeleiders geen gehoor geven aan deze regel kan dit voor de
betreffende rijder diskwalificatie tot gevolg hebben.

11.6

De nummerborden dienen goed leesbaar te zijn en ook zijn sideplates verplicht. De
afmetingen van de nummerborden en sideplates zijn beschreven in het document
“Regels BMX Racing stuurbord en zijbord 2022”. Welke terug te vinden zijn op de
website van de KNWU. Bij twijfel kan een ontwerp naar het secretariaat van de afdeling
worden gestuurd voor goedkeuring.

11.7

Het rijden met een click pedaalsysteem is bij wedstrijden in Nederland uitsluitend
toegestaan voor ALLE fietscrossers met de licentieleeftijd van 13 jaar of ouder. Als je
dispensatie hebt aangevraagd om in de klasse 13 jaar te rijden, mag je dus niet met
clicks rijden.

11.8

Overtredingen
De deelnemer van wie de niet gelicentieerde begeleider of supporter zich misdraagt of
schuldig maakt aan (een) overtreding (en) van de KNWU reglementen, zal bestraft
worden volgens KNWU reglement Titel 12
Onderstaande sancties kunnen opgelegd worden:
• Diskwalificatie tijdens een lopende wedstrijd of evenement voor de rijder
• Min € 15,00 tot max. € 150,00 boete
• Schorsing tot max. 6 maanden
• Intrekking van de licentie.
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12.

Afdracht + Transactiekosten BMX Zuid

12.1

De organisator draagt per inschrijving € 1,40 af aan BMX Zuid.
De vaste afdracht voor de klassen Boys 15, Boys 16, Men 17+ Girls15/16 en Women
17+ bedraagt € 20.00 per klasse en vanaf de 11e rijder dient € 2.00 per inschrijving aan
BMX Zuid te worden afgedragen

12.2

Afdracht voor eindprijzen:
De organisator draagt € 200,00 per wedstrijd af aan de afdeling voor bekers.
Niet organiserende clubs dragen € 100,00 af.
Het BMX Zuid bestuur draagt zorg voor bekers en geldprijzen na 8 wedstrijden.

12.3

De BMX afdeling Zuid vertegenwoordiger neemt na afloop van de nabespreking de
wedstrijdindelingslijst en de EHBO lijst mee. De PCP maakt een wedstrijdverslag op dat
naar het secretariaat gaat.

12.4

De penningmeester van BMX Zuid stuurt vervolgens de organisator een factuur voor de
afdracht van de wedstrijd.
Deze nota dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL71RABO139596909 t.n.v. KNWU afdeling Zuid onder vermelding van factuurnummer.

12.5

Het bestuur van BMX afdeling Zuid legt verantwoording af in het financiële jaarverslag of
op aanvraag van de organisator.

13.

Baankeuring
Voor het organiseren van een BZC dient een geldige baankeuring aanwezig te zijn. Is
een keuring nodig dan dient deze uiterlijk 2 maanden voor de wedstrijd aangevraagd te
zijn. Een baan dient uiterlijk 1 maand voor de wedstrijddag te zijn goedgekeurd. Een
keuring kan aangevraagd worden via het afdelingssecretariaat. De kosten hiervoor
bedragen € 50 per keuring. De keuring is geldig het jaar van keuring plus 1 heel
kalenderjaar daarna, daarna dient opnieuw een keuring aangevraagd te worden.
Indien er veranderingen aan de baan zijn uitgevoerd na de keuring, vervalt de geldigheid
van de keuring. Er dient dan een nieuwe baankeuring aangevraagd te worden.
Het protocol BMX baankeuringen 2022 omschrijft de gehele regelgeving betreffende de
baankeuringen voor zowel een afdeling, nationale en internationale keuring.

14.

Alcohol
Het is absoluut niet toelaatbaar dat iemand die op welke wijze dan ook in de organisatie
van de wedstrijd zit enig alcohol gebruikt voor het einde van de wedstrijd. Het is
wenselijk dat het overige gebruik binnen de grenzen blijft. Het blijft de verantwoording
van de organiserende vereniging, maar we kunnen er met zijn allen op toezien dat het
acceptabel blijft. Bijv. geen verkoop voor een bepaald tijdstip.
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15.

Wedstrijdenkalender 2022

3 April
15 Mei
29 Mei
26 Juni
25 September
2 Oktober
16 Oktober
23 Oktober

BZC 1
BZC 2
BZC 3
BZC 4
BZC 5
BZC 6
BZC 7
BZC 8 + prijsuitreiking
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Nuland
Schijndel
Oss
Berlicum
Valkenswaard
Volkel
Geldermalsen
Veldhoven
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