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KNWU BMX NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 2021
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
De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel 6, Wedstrijd Reglement BMX laatst
gepubliceerde uitgave, is van toepassing op het Nationaal Kampioenschap, aangevuld met de voor 2021
geldende Jaarlijkse Besluiten BMX.
Na de 1e Top Competitie worden de definitieve klassen bekend gemaakt.
In 2021 wordt het Nationaal Kampioenschap BMX verreden bij DVO Haaksbergen.
Indien er moverende reden zijn kan de Sporttak Commissie BMX afwijken van het reglement.
Deelname aan het BMX Nationaal Kampioenschap 2021 is de inschrijving gratis onder voorbehoud van een
Covid-toeslag.

DEELNAME
Uitsluitend individuele Nationale Licentiehouders kunnen deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen
in de categorie waarvoor het Kampioenschap wordt georganiseerd en die:
• de Nederlandse nationaliteit bezitten.
• in het bezit zijn van een geldig door de KNWU uitgegeven Nationale Licentie of, bij bezit van een geldig
door een buitenlandse federatie uitgegeven Nationale Licentie en persoonlijk lid zijn van de KNWU.
• In het bezit te zijn van een tijdig aangevraagd Nederlands stuurbordnummer.
• De Sporttechnische Staf van de KNWU kan rijders toevoegen aan de 15, 16, Junioren en Elite klassen.

De volgende klassen* worden verreden:
• Cruisers 13-16; 17-24; 25-34, 35-44; 45+;
• Cruiser Women 13-16; 17+
• Boys 8; 9; 10; 11; 12; 13;14;15; 16
• Girls 8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
• Vrouwen 17+
• Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+
• Women Junior
• Men Junior
• Women Elite
• Men Elite
De Men Junior en Men Elite maken gebruik van de pro-sectie.
Klasse Boys/Girls 5, 6 en 7 jaar en Sportklasse 17-24 Nationale Licentiehouders rijden niet voor een
Nationale Titel maar een dagwedstrijd. Zie bijlage I.
Dispensatie rijders rijden tijdens het NK in hun Nationale Licentieleeftijd klasse.
Met ingang van 1 januari 2012 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt, hetgeen ook van
toepassing is voor BMX (zie ook artikel N 1.3.080.01). Het dragen van officieel geregistreerde club- of
teamkleding geldt ook voor het NK, zowel voor de Time trial als voor de wedstrijd. Het Nationaal Team, het
Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale Talenten Teams zullen de officieel
erkende teamkleding dragen.
M.i.v. 1.1.2017 is het niet meer toegestaan om te rijden met een kampioensmouw. Het Nationale shirt is niet
toegestaan.
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Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmede gelijk gestelde systemen is bij wedstrijden in Nederland
uitsluitend toegestaan voor ALLE BMX’ers die in het kalenderjaar 13 jaar zijn of worden en voor alle oudere
BMX’ers.

KWALIFICATIE
Voor het Nationale Kampioenschap 2021 zijn er geen kwalificatie-eisen van kracht. Iedereen die voldoet aan
de voorwaarden die genoemd zijn onder DEELNAME op bladzijde is kan zich inschrijven voor het Nationale
Kampioenschap 2021.

AANMELDING VIA VOORINSCHRIJVING
Aanmelden voor de wedstrijd kan alleen via Mijn KNWU.nl.
Deelname is mogelijk voor alle rijders, die vóór 30 april 23.59 uur een Nationale licentie hebben
aangevraagd en vóór 31 mei 23.59 uur een stuurbordnummer hebben aangevraagd. Rijders, die hieraan niet
voldoen worden uit de deelnemerslijst geschrapt.na sluiting van de aanmeldtermijn.
Na de deadline worden geen aanmeldingen meer geaccepteerd.

TRANSPONDERS
Met ingang van het seizoen 2016 zijn alle rijders tijdens het NK verplicht te rijden met een transponder.

Met ingang van 2021 wordt gereden met nieuwe transponders.
Hiervoor zijn omruildagen georganiseerd. Uitsluitend op deze dagen is/was het mogelijk om de oude
transponder in te wisselen voor een nieuwe transponder. Hierna is inwisselen niet meer mogelijk.
Bij de NK is omwisselen niet mogelijk. Bij het niet bezitten van een transponder bij de TC, dient men en
transponder te huren. Huur € 10,-- borg € 50,--.
Zie ook de regels onder sancties hieronder.
Rijders, die een transpondernummer van 2020 of ouder hebben geregistreerd, moeten alsnog een
transponder huren of kopen, onder bovenstaande voorwaarden.
Transpondernummers zullen na publicatie van de startlijst niet meer in het computerprogramma worden
aangepast.
Rijders zijn zelf verantwoordelijk, dat het juiste transpondernummer bekend is bij de Jury, voordat de
startlijsten worden opgemaakt.
Het starten met een oud transpondernummer kan leiden tot sancties, zoals hieronder beschreven.
Een rijder, die zowel bij de 20 inch als bij de 24 inch (Cruiser) deelneemt, dient voor elke klasse een aparte
transponder te hebben.
De transponder is verplicht op de fiets, zowel tijdens de zaterdag en de zondag trainingen als tijdens de
wedstrijd.
De transponder dient tijdig (woensdag vóór de wedstrijd voor 23.59 uur) voor het NK geregistreerd te zijn op

https://mijn.knwu.nl/login
Bij de aanmelding zal(zullen) op de kassabon het/de transpondernummer(s) worden afgedrukt.
Het is de verantwoordelijkheid van de rijder dit te controleren en te controleren of de juiste transponder op de
juiste fiets is gemonteerd. Tevens is het de plicht van de rijder om de batterijstatus van de transponder te
controleren.
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SANCTIES
KNWU Reglement titel 1, artikelen 1.2.102.03 tot en met 1.2.103.08 zijn voor de BMX van toepassing.
Ingeval geen transponder is geplaatst respectievelijk een transponder foutief is geplaatst of met een foutief
transponder nummer op de fiets (20 inch/24 inch) is geplaatst, leidt dit in de betreffende klasse tot een
officiële waarschuwing en een DNF tijdens de eerste manche of constatering en een diskwalificatie voor de
dezelfde klasse bij de tweede constatering. Zie artikel N 6.1.039.09.
Hierop is geen protest mogelijk.
Het niet tijdig registreren kan alsnog leiden tot het huren van een transponder op de wedstrijddag of een
andere sanctie te bepalen door de PCP.

TRANSPONDER HUUR
Rijders die op de wedstrijddag niet in het bezit zijn van een transponder, kunnen deze huren tijdens de
wedstrijd. Huurprijs is € 10,00 met een borg van € 50,00 per transponder.
Bij inleveren van de transponder na de wedstrijd wordt de borg geretourneerd.

TRANSPONDERPROCEDURE
Voor reglement eisen, nummer en batterij controle en instructies voor aanschaf, registratie en plaatsing van
de transponder, zie document “Procedure BMX transponders 2021” op de KNWU website onder
Kenniscentrum / voor Renners / Reglementen / Reglementen BMX.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP TIME TRIAL (IN VERBAND MET DE COVID MAATREGELEN
ZAL ER GEEN TIME TRIAL WORDEN GEHOUDEN IN 2021))
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
•
•
•
•

•

•

•

•

Miv het seizoen 2021 zal er verreden worden op basis van een scrambled indeling.
Categorieën met minder dan 5 ingeschreven rijders worden in de eerstvolgende hogere
leeftijdscategorie ingedeeld. Met uitzondering van Junior/Elite, indien samengevoegd, worden de
samengevoegde klassen niet gesplitst voor uitreiking van de prijzen en/of huldiging van de kampioenen.
Cruiser- categorieën met minder dan 5 ingeschreven rijders worden in de eerstvolgende
leeftijdscategorie ingedeeld. De Cruiser categorieën vanaf 25 jaar en ouder zullen gecombineerd worden
met de eerst jongere categorie. Volgens Titel 6 artikelen 6.1.012 en N 6.1.012.01.
De indeling voor de 1e manche voor het Nationaal Kampioenschap vindt plaats op basis van de
beschikbare NK ranglijst van 2 juni 2021. Bij gecombineerde klassen zal als eerste de hoogste leeftijd
gerankt worden en daarna de lagere leeftijd, met uitzondering van de Sportklasse, hier zal als eerste de
jongere klasse gerankt worden en daarna de oudere klasse. Dit geldt ook voor de Cruiserklassen.
Indien de Junioren en Elite aparte klassen vormen is de manche indeling als volgt:
o Junior klasse: De volgorde wordt gehanteerd: eerst Internationale Junioren, op basis van UCI
punten, daarna Junioren zonder UCI punten random.
o Elite klasse: De volgorde wordt gehanteerd: Internationale Elite op basis van UCI punten,
daarna Elite rijders zonder UCI punten random.
Indien de Junioren en Elite een samengevoegde klasse vormen:
o Manche indeling Junior/Elite klasse: De volgorde wordt gehanteerd: Internationale Elite, dan
Internationale Junioren, beide op basis van UCI punten, daarna Elite rijders zonder UCI punten
random, daarna Junior rijders zonder UCI punten random.
De startplaatsindeling van de manches is conform Bijlage 2 van het Wedstrijd Reglement BMX. De
volgorde waarin de rijders hun positie kunnen kiezen tijdens diverse finales geschiedt aan de hand van
de punten die in de vorige ronde(s) of finales zijn behaald. Indien er door Corona eisen geen
kwalificatiewedstrijden voor 2 juni mogelijk zijn, zal de eerste manche random worden ingedeeld.
De wedstrijd volgorde manches: Cruisers, Boys/Girls afwisselend oplopend naar uiteindelijk Men Elite.
De wedstrijd volgorde (kwalificerende) finales: Cruisers, Boys/Girls afwisselend oplopend naar Elite,
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•
•

altijd eindigend met Women 17+, Amateurs 17-24; Sportklasse 25-29; 30+, Women 15/16; Boys 15; 16,
Women Junior/Elite, Men Junior/Elite.
Voor het Nationaal Kampioenschap gelden geen inschrijfgelden maar indien nodig zal er een Covid
toeslag worden gevraagd.
Deelname finale bij klassen met 8 rijders of minder.
8 deelnemers:
6 naar de finale
7 deelnemers:
5 naar de finale
6 deelnemers:
4 naar de finale
5 deelnemers:
4 naar de finale
4 deelnemers of minder:
finale deelname gelijk aan manche deelname
Bij 1 deelnemer wordt geen wedstrijd verreden.

PRIJSUITREIKING
PRIJZEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
•
•
•
•
•
•
•

De Nationale Kampioen ontvangt voor deze prestatie een Rood-Wit-Blauwe trui.
De eerste 3 renners van 13 jaar en ouder ontvangen een KNWU medaille.
De eerste 8 renners in de categorieën tot en met 12 jaar ontvangen een beker.
Alle geselecteerden rijders voor het Nationaal Kampioenschap ontvangen een aandenken, mits ze aan
het Nationaal Kampioenschap deelnemen.
De kosten van dit aandenken zijn voor de desbetreffende organisator.
De kosten voor de truien, medailles zijn voor de KNWU.
De kosten voor de bekers zijn voor de organisator.
De organisatie van de prijsuitreiking is in handen van de aangewezen organisator.

FINALE EN PRIJSUITREIKING
ZONDAGMIDDAG

•

1.
Girl 15/16
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
2.
Boys 15
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
3.
Boys 16
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
4.
Women Junior
• winnaar trui + bloemen / 3 medailles
5.
Men Junior
• winnaar trui + bloemen / 3 medailles
6.
Women Elite
• Winnaar trui + bloemen/3 medailles
7.
Men Elite
• Winnaar trui+ bloemen / 3 medailles
De eerste 3 rijders van deze klassen worden na de finish tegengehouden en meteen na
afloop van de Elite Men finale begint de prijsuitreiking van de Girls 15/16, Boys 15 en
Boys 16 en aansluitend de Elite klassen
8.
Boys 8
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
9.
Girls 8
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
10.
Boys 9
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
11.
Boys 10
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
12.
Girls 9-10
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
13.
Boys 11
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
14.
Boys 12
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
15.
Girls 11-12
• winnaar trui + bloemen / 1-8 bekers
16.
Boys 13
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
17.
Boys 14
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
18.
Girls 13-14
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
19.
Amateur klasse 17-24
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
20.
Sportklasse 25+
Winnaar trui + bloemen / 3 medailles
21.
Vrouwen 17+
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cruiser Women 13-16
Cruiser Women 17+
Cruisers 13–16
Cruisers 17-24
Cruisers 25-34
Cruisers 35-44
Cruisers 45+

winnaar trui + bloemen / 3 medailles
Winnaar trui + bloemen / 3 medailles
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
winnaar trui + bloemen / 3 medailles
Winnaar trui + bloemen / 3 medailles

Na afloop van de laatste finale wordt meteen begonnen met de prijsuitreiking in de
bovenstaande volgorde.
*Met uitzondering van de Women Junior/Elite en Men Junior/Elite, indien gecombineerd krijgen klassen die
gecombineerd worden tijdens de 1e TC in Kampen ook als combinatie 1 Nederlands Kampioen en dus ook
één trui + bloemen, medailles of bekers.
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PROGRAMMA NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 2021

PROGRAMMA (2 DAGEN)
Zaterdag*:
De wedstrijd bestaat uit:
Boys 7-; 8; 9; 10; 11; 12;
Girls 8-; 9-10; 11-12
Cruisers Men 13-16; 17-24; 25-34, 35-44, 45+;
Cruiser Women 13+
Voorinschrijving (via Mijnknwu)
09.00 – 09.45 uur
Afmeldingen
09.00 – 09.30 uur
09.30 – 10.45 uur
Vanaf 11.00 uur
Aansluitend
Aansluitend

Training Cruisers
Boys t/m 12, Girls t/m 12
Wedstrijd aanvang manches alle zaterdag klassen
Kwalificerende finales - finales
prijsuitreiking voor alle zaterdag klassen

Zondag*:
De wedstrijd bestaat uit:
Boys 13; 14; 15 en 16
Girls 13-14; 15-16
Vrouwen 17+
Sportklasse 17-24; 25+, Amateur Challenge 17-24
Men junior
Women Junior/Elite
Men Elite

09.00 – 09.45 uur

Voorinschrijving (via Mijnknwu)
Afmeldingen

09.00 – 10. 30 uur

Training Boys 13+, Girls 13+, Men Junior,
Women Junior/Elite, Men Elite, Vrouwen 17+, Sportklasse 17-24, 25+, Amateur Challenge
17-24.
10.30 uur – 10.50 uur Pro Sectie training Men Junior, Men Elite
Vanaf 11.00 uur
Wedstrijd aanvang manches alle zondag klassen
Aansluitend
kwalificerende finales - finales
Aansluitend
Finales
Aansluitend
Prijsuitreiking alle zondag klassen
* Alle tijden zijn streeftijden
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BIJLAGE 1

( nog te benoemen naam) Cup

Deelnemers: Nationale Licentie Klasse Boys/Girls 5, 6 en 7 jaar + Sportklasse Nationale
Licentiehouders 17-24.
➢ Vooraf inschrijven via 'Mijn KNWU': deelname is GRATIS.
➢ Inschrijven op de wedstrijddag kan: (administratie) kosten zijn dan 10 euro per
inschrijving.
•
➢ 5/6 jarigen: bij minder dan 11 inschrijvingen worden de Boys en Girls gecombineerd
➢ 7 jarigen: bij minder dan 11 inschrijvingen worden er klassen gecombineerd
➢ Voor overige categorieën geldt: bij minder dan 5 inschrijvingen, vervalt de categorie
voor deze wedstrijd
➢ Finalisten: 1 t/m 8 beker
➢ De eerste manche zal random worden ingedeeld.
Bij gecombineerde klassen worden er random ingedeeld zonder leeftijdsvoorkeur.
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