2020 - BMX Noord-Oost AK

Het wedstrijdreglement* BMX Noord-Oost AK wedstrijden 2020
1.

Algemeen
1.1

2.

De wedstrijden worden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijd Reglement
BMX van de KNWU, tenzij in dit Afdelingsreglement anders is bepaald. Iedere deelnemer
en ouder/begeleider dient kennis te hebben van het WRB:
https://www.knwu.nl/storage/2017/05/Titel-6-BMX-Wedstrijden-WRB-2020.pdf

1.2

14 Kalenderdagen voor de wedstrijd moet de ingevulde medewerkers lijst aanwezig zijn bij de
dienstdoende PCP en de secretaris van de afdeling. Deze documenten krijgen organisatoren aan het
begin van het seizoen toegezonden, ook zijn ze te vinden op de website www.bmxnoordoost.nl. In de
Covid-19 periode wordt de deze lijst samen met de afdeling/overige verenigingen gevuld (mocht dat
nodig zijn).

1.3

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

1.4

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

1.5

De eerste wedstrijd wordt random ingedeeld. De daaropvolgende wedstrijden worden aan de hand van
de vorige wedstrijd ingedeeld. Er is geen afdelingscompetitie met een eindranking in 2020.

1.6

Vanaf seizoen 2020 wordt er gereden met een SCRAMBLED indeling. Alle 3 manches worden voor
aanvang van de wedstrijd gepubliceerd.

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.

* Daar waar het wedstrijdreglement niet voorziet, bepaalt de PCP i.o.m. organisatie en v.v.
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3.

Inschrijving + inschrijfgeld
3.1.

Inschrijving middels voorinschrijving via de KNWU website (in 'Mijn KNWU').
Inschrijving op de dag zelf is niet mogelijk.

3.1.1 Betaling van de inschrijving vindt plaats bij de voorinschrijving. Kosten 5,00 per categorie.
3.1.2 Na betaling van de inschrijving, kun je de inschrijving bekijken in je 'Mijn KNWU' account en controleren
of je in de juiste klasse staat ingeschreven. Klopt de klasse niet, stuur dan een mail naar
otbm@bmxnoordoost.nl. Heb je dispensatie aangevraagd voor de afdelingswedstrijden in 2020, dan is dit
niet zichtbaar in 'Mijn KNWU'. Deze wordt verwerkt in de wedstrijd, nadat de inschrijving is gesloten.
3.1.3 Alleen als blijkt, dat de wedstrijdcomputer een foutieve indeling heeft gemaakt, wordt het protest
toegewezen.
3.1.4
3.2

Inschrijfgeld
Eigen klasse € 5,00 / Open klasse € 5,00

3.3

Toeschouwers gratis entree

4.

Verdeling van wedstrijden
4.1

BMX Noord - Oost heeft i.o.m. de verenigingen besloten enkele AK's te
organiseren met elkaar. De AK wedstrijden zijn dagwedstrijden en geen
competitie. Er is dus geen AK eindstand 2020 en tellen de wedstrijden niet
voor ranking NK/EK/WK 2021.

Organiserende verenigingen 2020:
Datum
wedstrijd

Inschrijvingsperiode

Organisatie

4 okt.
18 okt.

18 t/m 27 september
18 september t/m 4
oktober
4 t/m 18 oktober

CRT Raalte
FCC IJsselcrossers,
Doetinchem
KWC Kampen

25 okt.

5.
Dagindeling
De dagindeling is o.v.b. van aantal inschrijvingen en geldende Covid-19 maatregelen binnen een gemeente.
N.a.v. de inschrijvingen worden de trainingsblokken ingedeeld. Deze wordt z.s.m. na sluiting van de inschrijving
bekend gemaakt.
5.1 Aanmelden medewerkers/officials: Op uitnodiging van organisator of afdeling.
Aanmelden clubvertegenwoordiger: v.a. 09.00 uur, mogelijk verdeeld in blokken.
Vrije training / starthektraining:
v.a. 09.30 uur, mogelijk verdeeld in blokken.
Aanvang wedstrijd:
Streeftijd 11.15 uur
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 2020 wordt er gereden met scrambled moto's, waardoor de herkansing
overbodig is: (kwart/halve) finales worden maximaal gevuld.
5.2. De dagindeling van iedere AK kan anders zijn i.v.m. de maatregelen die gelden in de verschillende
gemeentes. Deze zal in de week voorafgaand aan de betreffende wedstrijd gecommuniceerd worden.
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6.

Wedstrijdindeling
6.1

6.2.

Volgorde van starten:
1)
Cruisers
2)
Eigen Klasse
Vervallen, i.v.m. scrambled moto's: maximaal aantal rijders door naar volgende finale.

Wedstrijdindeling:
AK:
e
Cruisers
1 manche
e
Eigen Klasse
1 manche
e
e
Dezelfde volgorde
2 en 3 manche
Dezelfde volgorde
kwalificatie finales
Eigen klasse
finale
Prijsuitreiking plek 1, 2 en 3 A-finale direct na de verreden
race (o.v.b.).

7.

Indeling Eigen Klasse 2020 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

2016/2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

14
15/16
17+
13+

2006
2005/2004
vanaf 2003
vanaf 2007

Girls Geboortejaar
4/5
6/7
8
9
10
11
12

2016/2015
2014/2013
2012
2011
2010
2009
2008

13+

vanaf 2007

13+

Vanaf 2007

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+.
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 AK wedstrijd minimaal 5 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. Deze indeling geldt dan voor alle AK
wedstrijden in 2020.
e

7.2.1 De klasse 4/5 jarigen wordt verreden in 2020, mits er tijdens de 1 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.
7.2.2 Indien er minder dan 9 inschrijvingen zijn zal er een "4e manche"
gereden worden, waarbij de 4e manche als A-finale wordt gerekend.
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7.4

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 13+,
cruisers 13+), zie bijlage 1.

Prijzengeld en bekers zijn voor rekening van de Afdeling/alle verenigingen. De bedragen per categorie staan in
een apart bestand.

De enveloppen voor de 13+ worden door de afdeling in orde gemaakt.

12.

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 uiterlijk 7 maart
2020 hebben doorgegeven via de mail aan secretaris@bmxnoordoost.nl en otbmx@bmxnoordoost.nl
onder vermelding van naam, geboortedatum en stuurbordnummer.
Girls 13+: een rijdster, die bij de afdelingswedstrijden bij de Boys wil rijden, moet dit uiterlijk 7 maart 2020
hebben doorgegeven via de mail aan secretaris@bmxnoordoost.nl en otbmx@bmxnoordoost.nl onder
vermelding van naam, geboortedatum en stuurbordnummer.
12.3

13.

Vervallen per 2017

Financiële afdracht verenigingen in 2020 i.v.m. Covid- 19 aangepaste tarieven!
Afdracht (inclusief bijdrage PC gebruik en vergoeding OTBMX)
Er wordt een voorschot op de onkosten doorgevoerd van ALLE verenigingen:

€ 100,00

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 2021 ten goede aan de rijders.
Afdracht per rijder Eigen Klasse
De afdracht van de Eigen Klasse wordt, middels een factuur, door de
penningmeester van het afdelingsbestuur 2 weken na de wedstrijd in
rekening gebracht.
Een organiserende vereniging ontvangt het voorschot van 200 euro
retour, nadat de AK wedstrijd verreden is en zij de afdracht Eigen Klasse
overgemaakt hebben naar de afdeling.

€

2.50

Afdracht per rijder Open Klasse n.v.t.

Baankeuring

€ 45,00

.
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Bijlage 1

Prijzenschema Eigen Klasse dagprijs 2020

Totaal

1e

2e

3e

B13/G14

15

10

5

30

B14/G15

15

10

5

30

G13+

15

10

5

30

B1516/G16+

20

15

10

45

B17+

20

15

10

45

Cruisers
13+

15

10

5

30

Totaal
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100

70

40

210
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