NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
VOOR BMX CLUBS 2021

Versie 1.0: Januari

VOORBEHOUD CORONA RICHTLIJNEN EN EISEN
Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit reglement, indien
door de overheid of andere instanties beperkende maatregelen worden opgelegd.

Algemeen
Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden
als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) kunnen deelnemen.
De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder het Wedstrijdreglement BMX Titel 6,
2021 (laatst gepubliceerde uitgave), is van toepassing op de NK Clubs, aangevuld met
onderstaande artikelen. Hierna te noemen rijder is zowel rijder als rijdster. (M/V).
Met ingang van 1.1.2018 telt de NK Clubs mee voor de ranking van de NK, EK en WK.
Met ingang van 1.1.2021 ontvangen uitsluitend die rijders ranking punten, die volgens het
document KNWU BMX KWALIFICATIE EISEN NK-EK-WK 2021 daarvoor in aanmerking komen.
Om moverende redenen kan de CBMX afwijken van het reglement Nationaal Kampioenschap voor
BMX Clubs 2021..

Artikel 1 Deelname verenigingen
Gerechtigd tot het inschrijven van rijders voor deelname aan het NK Clubs zijn uitsluitend de
verenigingen welke geregistreerd zijn bij de KNWU als zijnde een BMX-vereniging.
Geregistreerde BMX-teams zijn uitgesloten van competitie deelname.
Uitsluitend ingeschreven verenigingen kunnen de titel Nationale Kampioen Clubs behalen.
Leden van een Geregistreerde BMX-team schrijven zich in via hun BMX-vereniging.
Alle Startlicentiehouders en Nationale Licentiehouders bij de KNWU mogen deelnemen met een
leeftijd van 5 jaar of ouder.
Het aantal rijders, dat door een vereniging voor het clubteam mag worden ingeschreven, is vrij.
Een clubteam dient te bestaan uit rijders, die uitkomen in een of meerdere van de in artikel 4
genoemde klassen.

Artikel 2 Inschrijving verenigingen
De in Artikel 1 genoemde vereniging dient haar rijders aan te melden middels voorinschrijving. Zie
uitnodiging van de organisatie voor de registratie-methode. Uitsluitend voorinschrijving is mogelijk.
De secretaris van de inschrijvende vereniging dient deze inschrijvingen, inclusief de betalingen te
verzorgen vóór de sluitingsdatum van inschrijving.
Zie uitnodiging van de organisatie voor de sluitingsdatum.
Erkenning van het clubteam door de organisatie geschiedt eerst dan, nadat alle vanwege de
organisatie gestelde formaliteiten zijn voldaan, inclusief de betalingen.

Artikel 3 Inschrijving rijders van een vereniging
De inschrijving zal via BMX Nederland plaatsvinden. Minimaal 3 weken voor de wedstrijd zal de
inschrijving opengaan. 1 week voor de wedstrijd zal de inschrijving sluiten. Nationale
Licentiehouders en Startlicentiehouders kunnen zich uitsluitend inschrijven bij die vereniging waar
het stuurbordnummer is aangevraagd.

Artikel 3A Afmelden rijders voor de wedstrijd
Iedere rijder die zich niet tijdig (uiterlijk 10.00 uur op de wedstrijddag) afmeldt voor de wedstrijd zal
een boete ontvangen conform artikel N 1.2.054.10 en bedraagt EUR 30,00.

Artikel 4 Indeling
Bij het NK Clubs is het geboortejaar (leeftijd op 31 december van het lopende jaar, het jaar, waarin
de wedstrijd plaats vindt) bepalend voor de klasse indeling. Het al dan niet samenvoegen van
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leeftijdsklasse wordt bepaald door de aantallen deelnemers uit de voorinschrijving. Dispensatie
voor een hogere of lagere leeftijdsklasse is niet mogelijk tijdens het NKC.

Klassenindeling
24 inch klassen:
Cruisers 13-16 jaar, 17-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45 jaar en ouder
Dames Cruisers: 13-16 jaar, 17 jaar en ouder.
- De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders.
- Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld
in een door de CBMX nader te bepalen combinatie.
• • Cruiser Women 13-16 is de laagste leeftijd voor cruiser Women en niet toegankelijk voor
jongere Nationale Licentie leeftijden

20 inch klassen Cruisers 13-16 is de laagste leeftijdsklasse voor Cruisers, en niet toegankelijk
voor jongere Nationale Licentie leeftijden.
Jongens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sportklasse 17-24*,
Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25 jaar en ouder.
Girls: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jaar en ouder.
Women junior, Men Junior, Women Elite, Men Elite.
- De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders.
- Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld
in een door de CBMX nader te bepalen combinatie.
- Bij onvoldoende deelname van de Women/men Junior en women/men Elite kunnen deze
rijders worden gecombineerd met de Challenge klassen: Amateur Challenge Men 17-24 of
Women 17+.
- *Rijders van 17-24 jaar met enkel een Startlicentie worden ingedeeld bij de Sportklasse 17-24.
In geen enkele van de bovenstaande klassen (20 inch of 24 inch) wordt apart geklasseerd.

Artikel 5 Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld per renner per klasse bedraagt € 5,50
Elke deelnemende vereniging betaalt een bedrag van €7,50.
Na de deadline wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Artikel 6 Clubtenue
Bij deelname aan de wedstrijd om het NK clubs moeten alle deelnemers gekleed zijn in een door
de eigen vereniging vastgesteld clubtenue ongeacht leeftijd of klasse.

Artikel 7 Parade
Voor aanvang van de wedstrijd zal er een parade plaatsvinden van alle clubs. 2 personen van de
club lopen een deel van de BMX baan (aan te wijzen door de organisatie) met de vlag van hun
club. De parade zal op alfabetische volgorde worden gelopen altijd beginnende met de winnaar
van 2019 en altijd eindigend met de organiserende club.
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Artikel 8 Click Pedals
Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmee gelijkgestelde systemen is bij het Nationaal
Kampioenschap voor Clubs uitsluitend toegestaan voor alle rijders die in het kalenderjaar 13 jaar
zijn of worden en voor alle oudere rijders.

Artikel 9 Parc Fermé
Achter of naast de startheuvel is men verplicht een overdekt Parc Ferme aan te leggen. Dit is een
gesloten ruimte waar renners zich kunnen opstellen voor de wedstrijd.
Minimaal dienen er 10 z.g. opstelrijen te worden aangebracht waarop de rijders zich naast dan wel
achter elkaar opstellen conform de startposities (2e Parc Ferme).

Artikel 10 De Start
De leeftijdsgroepen van 5 jaar mogen door de ouders en/of begeleiders tijdens het innemen van de
startpositie geholpen worden. Daarna dienen ze zich direct te verwijderen.
Bij de start mogen deze leeftijdsgroepen dus niet geholpen worden!

Artikel 11 Protesten
Protesten tegen een uitslag kunnen alleen na afloop van de manche/race door de
clubvertegenwoordiger(s) ingediend worden bij de juryunit. Het protest moet uiterlijk 1 kwartier na
ophangen van de uitslagen ingediend te zijn bij de juryunit.

Artikel 12 Kampioenschap en prijzen
Er wordt gereden met als inzet het Nationaal Clubkampioenschap BMX. Bij de opening en bij de
prijsuitreiking van het NK Clubs zal het volkslied ten gehore worden gebracht
De uit te reiken prijzen zullen bestaan uit:
- Bekers voor de eerste acht geplaatste verenigingen.
- Een herinnering voor alle deelnemende verenigingen.
- Per klasse een beker, medaille of award voor alle finalisten.

Artikel 13 Clubvertegenwoordiger
De vereniging is verplicht om een clubvertegenwoordiger aan te stellen. Deze
clubvertegenwoordiger meldt zich in de ochtend voor de eindbevestiging van de deelnemende
rijders. Hij/zij ontvangt een formulier voor het bijhouden van de punten en toelichting op de
puntentelling. Een clubvertegenwoordiger moet op de wedstrijddag de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt.
De clubvertegenwoordiger is in het bijzonder belast met de zorg voor:
- melding als clubvertegenwoordiger bij de organisatie op de wedstrijddag;
- afmeldingen doorgeven bij de jury voor aanvang van de wedstrijd
- de naleving van de reglementen waaraan de deelnemers onderworpen zijn
- een correcte presentatie van de vereniging in woord en gebaar;
- de communicatie tussen vereniging en organisatie op de wedstrijddag.
- Indienen van protesten tegen de uitslag.

Artikel 14 Wilhelmus
Voor aanvang van het Nederlands Kampioenschap voor Clubs zal het Wilhelmus worden
gespeeld.
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Artikel 15 Puntentoekenning
Dag wedstrijdpunten worden toegekend aan rijders, die zijn aangemeld conform het gestelde in dit
reglement, met dien verstande dat van alle resultaten behaald door de rijders van dezelfde
vereniging, de volgende resultaten bepalend zijn voor de vaststelling van de eindstand:
- Elke rijder telt maar één keer mee; alleen de klasse waar het hoogst gescoord wordt zal tellend
zijn voor het clubklassement.
- Voor elke vereniging tellen de beste 12 rijders.
- Indien meerdere verenigingen eindigen met een gelijk aantal punten, dan zal eerst het aantal
behaalde eerste plaatsen van punten-tellende rijders in de finale de doorslag geven, dan het
aantal behaalde tweede plaatsen van de punten-tellende rijders in de finale enz., enz. Indien er
dan nog geen verschil is opgetreden zullen de mancheresultaten beslissend zijn in de volgorde
3e, 2e, 1e manche.
- Bij samengevoegde klassen zal in de einduitslag geen aparte klassering plaats vinden.

Artikel 16 Manche indeling
De manches worden ingedeeld conform het KNWU scrambled indelingssysteem.

Artikel 17 Slot clausule
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de KNWU c.q. haar
vertegenwoordigers.

Puntentelling
De puntentelling die gehanteerd wordt tijdens het NK Clubs staat beschreven in het document:
- Bijlage I Reglement NK Clubs 2021 puntentelling.

Tijdschema
Trainingen voorafgaande aan de wedstrijddag zijn voor de verantwoording van de organisator.

Zondag:
07.45 -10. 30 uur

Starthektraining. Deze starthektraining zal geschieden in blokken ingedeeld
naar club in overleg met de wedstrijdleiding en organisatie. Publicatie over
deze indeling zal geschieden zo spoedig mogelijk na sluiting van de
inschrijving doch uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd.
Tijdens de training dient de clubvertegenwoordiger van de club aanwezig te
zijn in het Parc-Fermé tijdens de trainingstijd van zijn of haar club.
08.00 – 10.00
Afmeldingen/afwijkingen melden door clubvertegenwoordiger bij de jury.
Afhalen informatie over de Parade door clubvertegenwoordigers.
10.40 – 11.05 uur
Parade
11.15 uur
Wilhelmus + Aanvang wedstrijd
Aansluitend
Prijsuitreiking
Alle tijden zijn streeftijden.

Tijdens het NKC wordt er geen gebruik gemaakt van de Pro-Sectie en 8 meter heuvel indien
aanwezig!
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Bijlage 1 Puntentelling Nationaal kampioenschap voor BMX Clubs:
wedstrijd categorie

Finale

Halve finale

Kwart finale

Achtste finale

Zestiende finale

Manches

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

Punten
50
30
25
20
17
15
13
11
5
5
5
5
4
3
2
1
5
5
5
5
4
3
2
1
5
5
5
5
4
3
2
1
5
5
5
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
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