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ALGEMEEN 
• Rijders, die tijdens de kwalificatie periode niet of nog niet aan een wedstrijd hebben deelgenomen, 

worden niet in de Ranglijst vermeld. 

• Rijders, die tijdens de manches 3 x DNS scoren, ontvangen hiervoor geen ranglijst punten. 

• De kwalificatie lijsten voor NK, EK en WK zijn te vinden op: 
http://www.bmxnederland.nl/toon_lijsten/ranking  

• Met ingang van 1.1.2019 dient men bij de aanmelding voor het EK of WK direct de betaling per 
Ideal te voldoen. Wanneer er niet wordt betaald zal de aanmelding niet worden toegevoegd aan de 
deelnemerslijst. 

• Wanneer men zich niet kwalificeert voor, of zich afmeldt voor de gestelde deadline, het EK of WK 
wordt het bedrag resp. na het EK of WK gerestitueerd.  

• M.i.v. het seizoen 2020 kunnen rijders/rijdsters met licentieleeftijd 5 en 6 jaar niet meer 
deelnemen aan het NK, EK en WK. Deze rijders/rijdsters ontvangen dan ook geen rankingpunten. 

• M.i.v. het seizoen 2020 ontvangen rijders Men 17-24 met een Sportklasse licentie geen 
rankingpunten voor het NK, EK en WK. Deze rijders kunnen ook niet deelnemen aan het NK, EK en 
WK. 

• Na de deadline worden aanmeldingen in verkeerde klassen niet aangepast naar de juiste klasse. 

• Om moverende redenen kan de CBMX afwijken van het reglement kwalificatie eisen NK-EK-WK 
2020. 

 

NK KWALIFICATIE 2020 
 ALGEMENE REGELS (GELDEN VOOR ALLE KLASSEN/RIJDERS) 

• Per NK klasse wordt een Nationale NK Kwalificatie Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname 
aan het Nationaal Kampioenschap 2020. 

• De NK klassen worden vastgesteld na de eerste TC in 2020. 

• De positie van een rijder op de Nationale NK Kwalificatie Ranglijst op peildatum 1 juni 2020 bepaalt 
of een rijder zich kwalificeert voor deelname aan het KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2020.  

• Rijders moeten uiterlijk op 10 juni 2020 voor 23.59 uur via MijnKnwu per klasse aangeven of ze aan 
het NK willen deelnemen. Aanmeldingen op 11 juni 2020 of later, worden niet toegevoegd aan de 
deelnemerslijst  

• Alleen de rijders die zich uiterlijk op 10 juni 2020 voor 23.59 uur hebben aangemeld en zich voor 
het NK hebben gekwalificeerd, ontvangen van de KNWU een bevestiging per mail (na 11 juni) voor 
deelname aan het NK. Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben aangemeld voor 11 juni 2020, 
krijgen van de KNWU per mail (na 11 juni) een afwijzing. 

• Over de precieze vooraanmelding voor het NK worden de rijders in de loop van 2020 geïnformeerd 
door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
BMX/wedstrijdinformatie/Nederlands kampioenschap BMX. 

• Bij afmelding van een gekwalificeerde rijder voor of uiterlijk op de dinsdag om 23.59 uur in de week 
voor het NK, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het NK, mits uiterlijk 10 juni 2020 
voor 23.59 uur de deelname is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze datum wordt er 
niet meer aangevuld. 

http://www.bmxnederland.nl/toon_lijsten/ranking
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• Het aantal deelnemers aan het NK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale NK Kwalificatie Ranglijst, met een maximum 
van 32 rijders. 

• De precieze reglementen van de Nationale Ranglijsten staan in Titel 6 WEDSTRIJD REGLEMENT BMX 
van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op de KNWU website, 
onder BMX/Jury & Reglementen. 

• De Sport Technische Staf van de KNWU of de CBMX kan rijders toevoegen aan de lijst van de 
gekwalificeerde rijders voor resp. de Champion klassen of de Challenge klassen. Deze toevoeging is 
bovenop het 75 % aantal of het maximum van 32 rijders.  

• Rijders, die uiterlijk op 1 april 2020 om 23.59 uur geen licentie of basislidmaatschap voor 2020 
hebben aangeschaft worden uit de Nationale Ranglijst verwijderd. 

• Rijders, die voor 1 april 2020 om 23.59 uur niet in het bezit zijn van een basislidmaatschap of een 
licentie voor het jaar 2020 en die na 1 april 2020 een basislidmaatschap of licentie aanschaffen, 
beginnen met 0 punten op de Nationale ranglijst en hebben geen recht op deelname aan het NK 
van 2020. 

• Rijders, die voor 1 april wel een basislidmaatschap 2020 hebben, maar nog niet in het bezit zijn van 
een licentie 2020, moeten uiterlijk 1 april 2020 voor 23.59 uur een licentie en een bijbehorend 
stuurbordnummer aanvragen bij de KNWU om opgenomen te worden in de deelnemerslijst, 
waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 27 april 2020, inclusief de eventueel vereiste 
keuring. Rijders zonder fysiek uitgegeven licentie of stuurbordnummer op 28 april 2020 voor de 
betreffende klasse, worden niet opgenomen in de deelnemerslijst. 

• Er is geen dispensatie mogelijkheid voor overschrijding van vermelde datums. 

MEETELLENDE WEDSTRIJDEN 

• De kwalificatie periode voor het NK 2020 loopt vanaf 1 juni 2019 tot 1 juni 2020. 

• Alle meetellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de BMX Wedstrijdkalender. 

• Daarnaast kunnen punten worden behaald van maximaal 3 AK wedstrijden.  
De 3 beste AK resultaten behaald tijdens de kwalificatie periode, tellen mee voor de voor de positie 
op de Nationale Ranglijst.  

• Dispensatie rijders behalen uitsluitend kwalificatie punten in de klasse, waarin zij op de 
wedstrijddag hebben deelgenomen. 

• Bij overgang vanuit een 20 inch categorie 16 jaar naar de 20 inch categorieën, M/V Challenge 17 
jaar en ouder of M/V Junior Internationaal, zal per 3 Nations Cup weekend, het best behaalde 
wedstrijdresultaat tellen. Er wordt per weekend maar 1 (één) resultaat in de ranglijsten 
opgenomen. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 03 juni  van het voorafgaande jaar. 

 

 

EK KWALIFICATIE 2020 
ALGEMENE REGELS (GELDEN VOOR ALLE KLASSEN/RIJDERS) 

• Voor de Championship klassen Women Junior, Men Junior, Women Elite, Men Elite (licentie Junior, 
Belofte of Elite) geldt een maximaal aantal deelnemers van 16 en wordt bepaald door de Sport 
Technische Staf van de KNWU via vastgestelde kwalificatie eisen. Deze eisen worden gepubliceerd 
op de website van de KNWU. 
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• Iedere Championship rijder die uitkomt in een BMX Continentale Kampioenschap in een 
Championship klasse moet het Nationale KNWU BMX-shirt dragen. Indien een rijder in het bezit is 
van een UCI International Elite number, mag men dit nummer op de rug van het Nationale KNWU 
BMX-shirt staan. Zie WRB artikelen 6.1.094 tot en met 6.1.097, 

• Per internationale UEC EK Challenge klasse wordt een Nationale EK Kwalificatie Ranglijst 
gemaakt, die bepalend is voor deelname aan het EK 2020.  

• De positie van een rijder op de Nationale EK Kwalificatie Ranglijst op peildatum 1 juni 2020 bepaalt 
of een rijder zich kwalificeert voor deelname aan het EK 2020. 

• Rijders moeten uiterlijk op 10 juni 2020 voor 23.59 uur via MijnKnwu per klasse aangeven of ze aan 
het EK willen deelnemen. 
Aanmeldingen op 11 juni 2020 of later, worden niet toegevoegd aan de deelnemerslijst. 

• Alleen de rijders die zich uiterlijk op 10 juni 2020 voor 23.59 uur hebben aangemeld en zich voor 
het EK hebben gekwalificeerd, ontvangen van de KNWU een bevestiging per mail (na 11 juni) voor 
deelname aan het EK. 
Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben aangemeld voor 11 juni 2020, krijgen van de KNWU 
per mail (na 11 juni) een afwijzing. 

• Over de precieze vooraanmelding voor het EK worden de rijders in de loop van 2020 geïnformeerd 
door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
BMX/wedstrijdinformatie/Europees Kampioenschap BMX. 

• Het aantal deelnemers aan het EK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale Ranglijst, tot een maximum van 16 rijders per 
klasse. 

• Bij afmelding van een aangemelde gekwalificeerde rijder tot 4 dagen voor de door de KNWU 
aangegeven uiterste datum van afmelding, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het 
EK, mits uiterlijk op 10 juni 2020 voor 23.59 uur is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze 
datum wordt er niet meer aangevuld. 

• Doorschuiven zal uitsluitend plaats vinden tot ranglijstplaats 32 mits 75% niet eerder is bereikt. 

• De precieze reglementen van de Nationale Ranglijst staan in Titel 6 WEDSTRIJD REGLEMENT BMX 
van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op de KNWU website, 
onder BMX/Jury & Reglementen. 

• Indien de UEC of UCI de geldende regelgeving t.a.v. deelname EK 2020 wijzigt, heeft de CBMX het 
recht deze veranderingen door te voeren op het Nederlandse Kwalificatie eisen reglement. 

• Voor alle Challenge klassen geldt, dat er 2 aanwijsplaatsen zullen zijn, die door de Sport Technische 
Staf van de KNWU of de CBMX kunnen worden ingevuld. Deze aanwijsplaatsen worden in 
mindering gebracht op het maximum van 16 plaatsen of de 75%, het kleinste aantal is geldend. 
Ter vermijden van misverstanden, gelden uitsluitend de eerst 14 plaatsen of de 75% min 2, voor de 
reguliere kwalificatie. Indien er geen aanwijsplaatsen worden verstrekt in een klasse, zullen de 2 
eerst volgende van de kwalificatielijst worden toegevoegd. 
De aanwijsrijders dienen zich tijdig aan te melden. 

• Rijders, die uiterlijk op 1 april 2020 om 23.59 uur geen licentie of basislidmaatschap voor 2020 
hebben aangeschaft worden uit de Nationale EK Kwalificatie Ranglijst verwijderd. 

• Rijders, die per 1 april 2020 om 23.59 uur niet in het bezit zijn van een basislidmaatschap of een 
licentie voor het jaar 2020 en die na 1 april 2020 een basislidmaatschap of licentie aanschaffen 
beginnen met 0 punten op de Nationale EK Kwalificatie Ranglijst en hebben geen recht meer op 
deelname aan het EK van 2020. 
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• Rijders, die voor 1 april wel een basislidmaatschap 2020 hebben, maar nog niet in het bezit zijn van 
een licentie 2020, moeten uiterlijk 1 april 2020 voor 23.59 uur een licentie en een 
stuurbordnummer aanvragen bij de KNWU om opgenomen te worden in de deelnemerslijst, 
waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 19 april 2020, inclusief de eventueel vereiste 
keuring. Rijders zonder fysiek uitgegeven licentie of stuurbordnummer op 19 april 2020 voor de 
betreffende klasse, worden niet opgenomen in de deelnemerslijst. 

• Er is geen dispensatie mogelijkheid voor overschrijding van vermelde datums. 

MEETELLENDE WEDSTRIJDEN 

• De kwalificatie periode voor het EK 2020 loopt vanaf 3 juni 2019 tot 1 juni 2020. 

• Alle meetellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de BMX Wedstrijdkalender. 

• Daarnaast kunnen punten worden behaald van maximaal 3 AK wedstrijden.  
De 3 beste AK resultaten, behaald tijdens de kwalificatie periode, tellen mee voor de voor positie 
op de Nationale EK Kwalificatie Ranglijst. 

• Dispensatie rijders behalen uitsluitend kwalificatie punten in de klasse, waarin zij op de 
wedstrijddag hebben deelgenomen. 

• Bij overgang vanuit een 20 inch categorie16 jaar naar de 20 inch categorieën, M/V Challenge 17 
jaar en ouder of M/V Junior Internationaal, zal per 3 Nations Cup weekend. het best behaalde 
wedstrijdresultaat tellen. Er wordt per weekend maar 1 (één) resultaat in de ranglijsten 
opgenomen. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 03 juni  van het voorafgaande jaar. 

 

 

WK KWALIFICATIE 2020 
ALGEMENE REGELS GELDEND VOOR WK (GELDEN VOOR ALLE KLASSEN/RIJDERS) 

 

• Voor de Championship klassen Women Junior, Men Junior, Women Elite, Men Elite (licentie Junior, 
Belofte of Elite) gelden de UCI kwalificatie-eisen en deelname wordt bepaald door de Sport 
Technische Staf van de KNWU via vastgestelde kwalificatie eisen. Deze eisen worden gepubliceerd 
op de website van de KNWU. 

• Iedere rijder die uitkomt in een BMX Wereldkampioenschap (Championship, Challenge en Masters 
niveau) moet de 2020 versie van het Nationale BMX shirt dragen. Indien een rijder in het bezit is 
van een UCI National Elite number, mag dit nummer op de rug van het Nationale shirt staan. Zie 
WRB artikelen 6.1.094 tot en met 6.1097. 

• Per internationale Challenge klasse wordt een Nationale WK Kwalificatie Ranglijst gemaakt die 
bepalend is voor deelname aan het WK 2020.  

• De positie van een rijder op de Nationale WK Kwalificatie Ranglijst op peildatum 27 april 2020 
bepaalt of een rijder zich kwalificeert voor deelname aan WK 2020. 

• Als een rijder van 12 jaar en jonger zich gekwalificeerd heeft voor WK op de 20 inch, dan is deze 
rijder ook gekwalificeerd voor de Cruiser klasse. 

• Rijders moeten uiterlijk 29 april 2020 voor 23.59 uur via MijnKnwu per klasse aangeven of ze aan 
het WK willen deelnemen. Aanmeldingen op 30 april 2020 of later, worden niet toegevoegd aan de 
deelnemerslijst. 
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• Alleen de rijders die zich uiterlijk op 29 april 2020 voor 23.59 uur hebben aangemeld en zich 
hebben gekwalificeerd ontvangen van de KNWU een bevestiging per mail (na 30 april) voor 
deelname aan het WK. 
Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben aangemeld voor 30 april 2020, krijgen van de KNWU 
per mail (na 30 april) een afwijzing. 

• Over de precieze vooraanmelding voor het WK worden de rijders in de loop van 2020 geïnformeerd 
door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
BMX/wedstrijdinformatie/Wereld Kampioenschap BMX. 

• Het aantal deelnemers aan het WK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale WK Kwalificatie Ranglijst, tot een maximum 
van 16 rijders per klasse. 

• Bij afmelding van een aangemelde gekwalificeerde rijder tot 4 dagen voor de door de KNWU 
aangegeven uiterste datum van afmelding, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het 
WK, mits uiterlijk op 29 april 2020 voor 23.59 uur is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na 
deze datum wordt er niet meer aangevuld. 

• Doorschuiven zal uitsluitend plaats vinden tot ranglijstplaats 32 mits 75% niet eerder is bereikt. 

• De precieze reglementen van de Nationale Ranglijsten staan in Titel 6, WEDSTRIJD REGLEMENT 
BMX van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op de KNWU website, 
onder BMX/Jury & Reglementen. 

• Indien de UCI de geldende regelgeving t.a.v. deelname WK 2020 wijzigt, heeft de CBMX het recht 
deze veranderingen door te voeren op de Nederlandse Kwalificatie eisen reglement.  

• Voor alle Challenge klassen geldt, dat er 2 aanwijsplaatsen zullen zijn, die door de Sport Technische 
Staf van de KNWU of de CBMX kunnen worden ingevuld. Deze aanwijsplaatsen worden in 
mindering gebracht op het maximum van 16 plaatsen of de 75%, het kleinste aantal is geldend. 
Ter vermijden van misverstanden, gelden uitsluitend de eerst 14 plaatsen of de 75% min 2, voor de 
reguliere kwalificatie. Indien er geen aanwijsplaatsen worden verstrekt in een klasse, zullen de 2 
eerst volgende van de kwalificatielijst worden toegevoegd. 
De aanwijsrijders dienen zich tijdig aan te melden. 

• Rijders, die uiterlijk 1 april 2020 om 23.59 uur geen licentie of basislidmaatschap voor 2020 hebben 
aangeschaft worden uit de Nationale WK Kwalificatie Ranglijst verwijderd. 

• Rijders, die per 1 april 2020 om 23.59 uur niet in het bezit zijn van een basislidmaatschap of een 
licentie voor het jaar 2020 en die na 1 april 2020 een basislidmaatschap of licentie aanschaffen 
beginnen met 0 punten op de Nationale WK Kwalificatie Ranglijst en hebben geen recht meer op 
deelname aan het WK van 2020. 

• Rijders, die voor 1 april wel een basislidmaatschap 2020 hebben, maar nog niet in het bezit zijn van 
een licentie 2020, moeten uiterlijk 1 april 2020 voor 23.59 uur een licentie en een 
stuurbordnummer aanvragen bij de KNWU om opgenomen te worden in de deelnemerslijst, 
waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 19 april 2020, inclusief de eventueel vereiste 
keuring. Rijders zonder fysiek uitgegeven licentie of stuurbordnummer op 19 april 2020 voor de 
betreffende klasse, worden niet opgenomen in de deelnemerslijst.  

• Er is geen dispensatie mogelijkheid voor overschrijding van vermelde datums. 

MEETELLENDE WEDSTRIJDEN 

• De kwalificatie periode voor het WK 2020 loopt vanaf 3 juni 2019 tot 27 april 2020. 

• Alle meetellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de BMX Wedstrijdkalender. 
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• Daarnaast kunnen punten worden behaald van maximaal 3 AK wedstrijden.  
De 3 beste AK resultaten, behaald tijdens de kwalificatie periode, tellen mee voor de voor positie 
op de Nationale WK Kwalificatie Ranglijst. 

• Dispensatie rijders behalen uitsluitend kwalificatie punten in de klasse, waarin zij op de 
wedstrijddag hebben deelgenomen 

• Bij overgang vanuit een 20 inch categorie16 jaar naar de 20 inch categorieën, M/V Challenge 17 
jaar en ouder of M/V Junior Internationaal, zal per 3 Nations Cup weekend. Het best behaalde 
wedstrijdresultaat tellen. Er wordt per weekend maar 1 (één) resultaat in de ranglijsten 
opgenomen. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 03 juni  van het voorafgaande jaar. 

 

 

Definities: 

CBMX  = KNWU Sporttak Commissie BMX. 

WRB = Wedstrijd Reglement BMX Titel 6 
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BIJLAGE 1: 

 

7 6 5 4 3 2 1

Afdelings-

wedstrijd

Nederlands 

 Kampioen-

schap 

Clubs

Top 

Competitie

Top Competitie 

C1

3 Nations Cup

UEC Ronde (NED)

Nederlands 

 Kampioen-

schap

Europees 

Kampioen-

schap

Wereld 

Kampioen-

schap

1 34 68 136 170 204 238 272

2 32 64 128 160 192 224 256

3 30 60 120 150 180 210 240

4 28 56 112 140 168 196 224

5 26 52 104 130 156 182 208

6 24 48 96 120 144 168 192

7 22 44 88 110 132 154 176

8 21 42 84 105 126 147 168

1 20

2 19

3 18

4 17

5 16

6 15

7 14

8 13

5 40 80 100 120 140 160

6 38 76 95 114 133 152

7 36 72 90 108 126 144

8 34 68 85 102 119 136

5 12 32 64 80 96 112 128

6 11 30 60 75 90 105 120

7 10 28 56 70 84 98 112

8 9 26 52 65 78 91 104

5 8 24 48 60 72 84 96

6 7 22 44 55 66 77 88

7 6 20 40 50 60 70 80

8 5 18 36 45 54 63 72

5 16 32 40 48 56 64

6 14 28 35 42 49 56

7 12 24 30 36 42 48

8 10 20 25 30 35 40

5 4 8 16 20 24 28 32

6 3 6 12 15 18 21 24

7 2 4 8 10 12 14 16

8 1 2 4 5 6 7 8

Eerste groep 4 8 16 20 24 28 32

Tweede groep 3 6 12 15 18 21 24

Derde groep 2 4 8 10 12 14 16

Vierde groep 1 2 4 5 6 7 8

De manche volgorde bij scrambled indeling wordt bepaald door de moto qualifinglist.

De rijders, die niet overgaan naar de volgende ronde worden in groepsvolgorde verdeeld.

De groepsgrootte wordt bepaald door het aantal manches van de betreffende klasse.

Per groep ontvangen de rijders hun rankingpunten volgens bovenstaande tabel.

Bij gelijke motopunten is de tie-breaker voor de groepen volgens het WRB, Bijlage N 9.03

Met ingang van 1 januari 2018 zullen geen punten meer verdiend kunnen worden in Categorieën 1, 2 en 3

Puntentabel Nationale KNWU BMX Ranglijst 2019 / 2020

Zie opmerking links onder

Manche plaatsen 

bij niet 

scrambled 

indeling

Wedstrijd categorie

Zestiende Finale

Finale

B-Finale Afdeling

Halve Finale

Kwart Finale

Achtste Finale

Manche volgorde 

bij scrambled 

indeling


