BMX Noord-Oost Competitie 2019

Het wedstrijdreglement voor de BMX Noord-Oost Competitie in 2019 is als volgt:
1.

Algemeen
1.1

De wedstrijden worden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijd Reglement
BMX van de KNWU, tenzij in dit Afdelingsreglement anders is bepaald. Iedere deelnemer en begeleider
dient kennis te hebben van het WRB: https://www.knwu.nl/storage/2017/05/Titel-06-Reglement-BMX1.pdf

1.2

14 Kalenderdagen voor de wedstrijd moet de ingevulde medewerkers lijst aanwezig zijn bij de
dienstdoende PCP (voorheen Chief Commissaire) en de secretaris van de afdeling. Deze documenten
zijn te vinden op de website www.bmxnoordoost.nl

1.3

Vervallen per 2016

1.4

De coördinatoren, de starter en 2/3 van de medewerkers dienen KNWU gecertificeerd te zijn en 18 jaar
of ouder. Medewerkers jonger dan 18 jaar mogen meehelpen onder begeleiding van een KNWU
gecertificeerde medewerker.

1.4.1 Vervallen per 2016.

2.

1.5

Het rijden in clubshirts is verplicht, controle en handhaving hierop ligt bij de verenigingsbesturen.

1.6

De eerste wedstrijd van de competitie (BNOC) wordt random ingedeeld. De daaropvolgende wedstrijden
van de competitie (BNOC) worden op de vorige wedstrijd ingedeeld.

Licentie – basislidmaatschap + stuurbordnummer
2.1

2.1.1

2.2
.
2.3

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU licentie, of een
basislidmaatschap van de KNWU.
Om deel te kunnen nemen aan een AK wedstrijd dient het stuurbordnummer aangevraagd te zijn via
“Mijn KNWU”. Dit moet elk kalender jaar opnieuw gedaan worden.
Rijders moeten op de dag van deelname minimaal de 4 jarige leeftijd hebben bereikt.
Een vereniging kan een licentie vasthouden als de licentiehouder niet aan zijn financiële verplichting
conform afspraken gemaakt in de ledenvergadering aan de vereniging heeft voldaan. In dat geval kan
men niet meedoen aan de BMX Noord Oost Competitie, verantwoording en controle hierop ligt bij de
vereniging waar rijder/rijdster lid van is.
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3.

Inschrijving + inschrijfgeld
3.1.

Inschrijving vindt plaats op de wedstrijddag d.m.v. het scannen van de barcode die op de licentie staat.
Vanaf 2019 zijn de basispassen alleen online zichtbaar. Er kan ingeschreven worden via de telefoon,
de basispas/licentie kan worden ingescand. Men kan uitsluitend de basispas digitaal downloaden vanuit
de KNWU website (mijnknwu). Dit zoals aangegeven op de KNWU website. Men kan ter plekke bij de
inschrijving inloggen op 'mijnknwu' of een PDF kopie maken op de smartphone. Indien men niet over een
smartphone beschikt, moet men een papieren kopie met barcode tonen.

De basisleden kunnen dus uitsluitend bij afdelingswedstrijden of andere wedstrijden, waaraan basisleden
kunnen deelnemen, met een digitale of een papieren print inschrijven.

3.1.1 Betaling van de inschrijving vindt plaats bij de inschrijftafel, na afhandeling van bovenstaande punt 3.1
De computer geeft het te betalen bedrag aan.
3.1.2 De rijder ontvangt na betaling een print bon 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.
3.1.3 Alleen als blijkt, dat de wedstrijdcomputer een foutieve indeling heeft gemaakt, wordt het protest
toegewezen.
3.1.4

3.2

Bij onjuiste klassenvermelding op het inschrijfbonnetje op of het niet kunnen tonen van het
inschrijfbonnetje, wordt een protest na het indelen van de wedstrijdlijsten afgewezen.
Inschrijfgeld
Eigen klasse € 5,00 / Open klasse € 5,00

3.2.1 Abonnementen
Uitgesteld
3.3

4.

Toeschouwers gratis entree

Verdeling van wedstrijden
4.1

De BMX Noord - Oost Competitie 2019 wordt verreden over 7 wedstrijden. Om in de
eindstand vermeld te worden moet men 5 van de 7 wedstrijden gereden hebben. Alle
wedstrijden tellen mee voor de eindstand.

Organiserende verenigingen 2019:
AK 1

31 maart

FC Unitas, Assen

AK2

5 mei

Rapid Wheels, Klazienaveen

AK3

26 mei

Bissinghcrossers, Ommen

AK4

15 september

BMX Apeldoorn

AK5

29 september

Twentse Ros, Hengelo

AK6

13 oktober

BMX Apeldoorn

AK7

20 oktober

DVO Haaksbergen
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Dagindeling
5.1

Inschrijving;

09.15 uur tot 09.30 uur alleen voor medewerkers
09.30 uur tot 10.15 uur
09.30 uur tot 10.00 uur
10.00 uur tot 10.45 uur
circa 15 minuten na ophangen van de lijsten

Vrije training;
Starthek training:
Aanvang wedstrijd:

Na elke manche is er een pauze van minimaal 5 minuten, waarna (indien nodig) de halve finales gereden
zullen worden. De halve finales zullen bestaan uit één race, waarin bepaald wordt wie in de A- en wie in
de B- finale komt. Vanaf 2016 is de herkansing weer ingevoerd, zodat rijders meer kans hebben een
ronde verder te komen.
5.2.

6.

De dagindeling van AK 8, de afsluitende wedstrijd van 2019, kan afwijken van de indeling
genoemd in 5.1. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

Wedstrijdindeling
6.1

6.2.

Volgorde van starten:
1)
Open Klasse
2)
Cruisers
3)
Eigen Klasse
De herkansing wordt alleen verreden in de Eigen klasse.

Wedstrijdindeling:
Open Klasse
Cruisers
Eigen Klasse
Dezelfde volgorde
Dezelfde volgorde
Open Klasse
Prijsuitreiking Open Klasse
Eigen klasse

7.

AK:
1e manche
e
1 manche
1 e manche
2e en 3e manche
kwalificatie finales
finale
finale

Indeling Eigen Klasse en prijsuitreiking Eigen Klasse
7.1

De Eigen Klasse wordt gereden op licentieleeftijd (kalenderjaar – geboortejaar)
Indeling klassen:
Klasse
Boys Geboortejaar
4/5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
Girls 13+
14 jaar
15/16 jaar
Boys 17+
Cruisers

4/5
6
7
8
9
10
11
12
13

2015/2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

14
15/16
17+
13+

2005
2004/2003
vanaf 2002
vanaf 2006
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Girls Geboortejaar
4/5
6/7
8
9
10
11
12
13
14
13+
15
16+

2015/2014
2013/2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
vanaf 2006
2004
vanaf 2003

13+

Vanaf 2006
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7.1.1 De Girls t/m 12 jaar worden bij de Boys ingedeeld, zoals hierboven beschreven.
Girls van 13 jaar en ouder rijden in de categorie Girls 13+. Zij kunnen dispensatie aanvragen.
zie punt 12: Dispensatie.
7.1.2 Er kan vanaf 13 jaar in de Cruiser klasse gereden worden: Cruisers 13+
7.2

Er dienen per klasse tijdens de eerste wedstrijd van een competitie minimaal 9 rijders/rijdsters
ingeschreven te zijn. Indien dit niet het geval is wordt deze klasse één klasse hoger/zwaarder ingedeeld.
Er worden maximaal 2 klassen samengevoegd. De eerste wedstrijd is hiervoor bepalend.

7.2.1 De klasse 4/5 jarigen wordt verreden in 2019, mits er tijdens de 1e AK 3 inschrijvingen zijn.
Indien er tijdens de eerste wedstrijd in een bepaalde klassen indeling is gestart, dan geldt deze indeling
voor alle volgende wedstrijden. Ook al vinden er wijzigingen in het aantal inschrijvingen plaats.
De klasse Boys 6 en Girls 6/7 wordt verreden in 2019 met minimaal 5 inschrijvingen.
7.2.2 Indien er minder dan 9 inschrijvingen in de eigen klasse zijn zal er een "4e manche"
gereden worden, waarbij de puntentelling van de A-finalerace wordt aangehouden.
Indien er in de open klasse in een groep minder dan 9 deelnemers zijn, wordt er in deze
groep geen finale gereden. In dat geval worden de mancheresultaten opgeteld!
7.3

7.4

Afmelden in de Eigen Klasse betekent automatisch afmelden voor de Open Klasse.

Prijsuitreiking Eigen Klasse

7.4.1

Bekers voor de plaatsen 1, 2 en 3 in de A finale voor de categorieën t/m 12 jaar

7.5

Geldprijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 in de A Finale van de categorieën 13+ (vanaf boys 13/girls 14,
girls 13+, cruisers 13+)

Prijzengeld en bekers zijn voor rekening van de Afdeling.

8.

Indeling Open Klasse
8.1

De open klasse rijdt men op dag leeftijd. Voor deze klasse geldt geen leeftijdsdispensatie.

De leeftijdsindeling is als volgt:
4/5 jaar,
6/7 jaar,
8/ 9 jaar,

10/11 jaar,

12/13 jaar,

14/15 jaar,

16+ jaar

Verplichting:
Er kan alleen in de open klasse worden deelgenomen als ook in de eigen klasse is ingeschreven.

9.

Prijsuitreiking Open Klasse
9.1

Bekers en/of prijzen voor, de plaatsen 1, 2 en 3
In de klassen: 4/5 jaar, 6/7 jaar, 8/9 jaar, 10/11 jaar en 12/13 jaar.

9.2

Minimale geldprijzen voor de finalisten
In de klassen, 14/15 jaar, 16+, volgens verdeelsleutel n.a.v. het aantal inschrijvingen en
een bijdrage van 75 euro vanuit de afdeling.

Prijzengeld en bekers zijn voor rekening van de organiserende vereniging.
De afdeling draagt bij in het prijzengeld van de open klassen 14/15 en 16+.
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Puntentelling
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punten manches
10
9
8
7
6
5
4
3

Punten finale of 4e manche
48
45
42
39
36
33
30
27
24

10

21

11

18

12

15

13

12

14

9

15

6

16

3

Rijders/Rijdsters die na inschrijving op de wedstrijddag niet starten krijgen geen punten maar DNS, waardoor zij wel in
de wedstrijduitslag van die dag worden opgenomen.

11.

12.

Prijsuitreiking AK Competitie > aansluitend aan AK 8 te Winschoten

11.1

Om voor een eindprijs (Eigen klasse) in aanmerking te komen gelden de
Volgende regels:

11.2

Men dient aan minimaal 5 van de 7 wedstrijden te hebben deelgenomen om voor een eindprijs in
aanmerking te komen.

11.3

Alle wedstrijden tellen mee. Er is geen schrapresultaat.

11.4

De nummer 1 in alle klassen krijgt een kampioenstrui.

11.5

De rijders/rijdsters t/m Boys 12/Girls 13 komen in aanmerking voor een beker.

11.5.1

De rijders/rijdsters vanaf Boys 13/Girls 14, Girls 13+ en Cruisers 13+.
Plaats 1, 2 en 3 medailles + geldprijs, vanaf plek 4 t/m .. een beker.

11.6

De afdeling zorgt voor de eindprijzen en de kampioenstruien.
Voor deze huldigingwedstrijd zal een apart reglement worden opgemaakt i.o.m. de
organiserende vereniging.

Dispensatie
12.1 Een rijd(st)er die in de Topcompetitie een leeftijd hoger rijdt, doet dit automatisch ook bij de
Afdelingswedstrijden.
12.2 Een rijd(st)er die alleen bij de afdelingswedstrijden een leeftijd hoger wil rijden, moet dit minimaal 1 week
voor de eerste AK hebben doorgegeven aan de secretaris van BMX afdeling Noord/Oost.
21.3

Vervallen per 2017

12.4 Een rijdster 13+ die bij de afdelingswedstrijden bij de Boys wil rijden, moet dit minimaal 1 week voor de
eerste AK hebben doorgegeven via de mail aan wedstrijden@bmxnoordoost.nl onder vermelding van
naam, geboortedatum en stuurbordnummer. Zij worden ingedeeld volgens schema zie punt 7.1
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Financiële afdracht verenigingen

Afdracht (inclusief bijdrage PC gebruik en vergoeding OTBMX)
Er wordt een voorschot op de onkosten doorgevoerd van ALLE verenigingen
€ 200,00
Onkosten Afdelingswedstrijden worden onder ALLE verenigingen gedeeld.
Aan het eind van het seizoen volgt de eind rekening verdeeld over ALLE verenigingen.
Zijn er minder kosten dan begroot? Komt in seizoen 2020 ten goede aan de rijders.
Afdracht per rijder Eigen Klasse
Afdracht per rijder Open Klasse n.v.t.

€

2.50
-

Deze afdracht wordt middels een factuur door de penningmeester van
het afdelingsbestuur 2 weken na de wedstrijd in rekening gebracht

Baankeuring
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