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Wedstrijdreglement Clubwedstrijden van KWC Kampen 2022+ 

 

Data van clubwedstrijden 2022 (voor- en naseizoen) 

24 mei 

14 juni 

28 juni 

30 augustus 

20 september 

11 oktober, laatste wedstrijd en prijsuitreiking 

 

Artikel 1. Deelname 

Deelname aan de clubwedstrijden is uitsluitend toegestaan voor alle leden van KWC Kampen die een 

geldige licentie van de NFF en/of KNWU start- of nationale licentie op naam van de vereniging 

hebben. Met alleen een KNWU-lidmaatschap ben je niet verzekerd tijdens de clubwedstrijden.  

 

Artikel 2. Clubwedstrijd 

De clubwedstrijden worden gereden volgens dit wedstrijdreglement. Het is niet toegestaan zich met 

een BMX-fiets op de baan te gaan zonder de daarvoor voorgeschreven uitrusting (kleding e.d. zie 

artikel 7). Het is een crosser niet toegestaan op de baan te crossen, anders dan voor de training en 

de wedstrijd, zoals door de organisatie is aangegeven. 

 

Artikel 3. EHBO 

Tijdens de trainingen en tijdens de clubwedstrijden zijn minimaal 2 EHBO-ers op de baan aanwezig. 

 

Artikel 4. Puntentelling 

1. Per wedstrijddag worden de volgende punten toegekend:  

 

Plaats Manches 

(1,2 en 3) 

A-finale B-finale C-finale 

1e 8 50 00 00 

2e 7 48 34 20 

3e 6 46 32 18 

4e 5 44 30 16 

5e 4 42 28 14 

6e 3 40 26 12 

7e 2 38 24 10 

8e 1 36 22 8 

 

2. De winnaar van de B-finale en de C-finale krijgen geen punten, omdat zij doorgaan naar de 

volgende finaleronde. Waar zij hun punten kunnen verdienen of weer doorgaan naar de daar op 

volgende finale.  

 

Artikel 5. Voorwaarden prijsuitreiking clubwedstrijd 

Voor de prijsuitreiking van de clubwedstrijd KWC Kampen geldt: 

Van de 6 wedstrijden tellen er 5 wedstrijden mee voor de eind ranking. (De slechtste wedstrijd 

vervalt). Heb je in totaal maar 1 of 2 wedstrijden gereden dan kom je in aanmerking voor een 

aanmoedigingsprijs. Heb je in totaal 3 wedstrijden gereden of meer dan kom je in aanmerking voor 

een beker. 
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Artikel 6. Klasse indeling/wedstrijdindeling 

De leeftijd per 31 december van het lopende jaar is bepalend voor de klasse indeling. 

Je rijdt bij de leeftijd welke je in dat jaar wordt. Bijvoorbeeld je bent nu 12 jaar maar je wordt 13 jaar 

in 2021 dan fiets je bij de 13-jarigen. 

 

Wanneer het aantal rijders minimaal is per klasse, zullen klassen samengevoegd worden om een 

uitdagende wedstrijd te houden. Hierin beslist de jury. 

 

De definitieve klasse-indeling zal vanaf de eerste wedstrijd bekend gemaakt worden en alle 

wedstrijden worden volgens die indeling gereden. 

 

LET OP! Het is mogelijk om in een klasse hoger ingedeeld te worden dan je eigen leeftijdsklasse. Wil je 

meer uitdaging omdat je bijvoorbeeld voorgaande jaren met gemak clubkampioen werd. Geef dit dan 

van tevoren op bij de jury. Je wordt dan alle wedstrijden in een klasse hoger ingedeeld. Terug kan dan 

niet meer.  

 

Artikel 7. Uitrustingseisen 

Fietsen 

De te gebruiken BMX-fiets moet voldoen aan de minimale eisen van de KNWU of NFF en tevens 

voorzien zijn van stuurbord en zijbordje.   

Alle wedstrijden moet je met hetzelfde stuurbordnummer fietsen waarmee je de eerste wedstrijd 

hebt aangemeld.  Dit mag je NFF-nummer zijn, indien in bezit mag ook het KNWU-nummer zijn.  

 

Pedaalclicksysteem 

Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmede gelijkgestelde systemen is uitsluitend 

toegestaan voor rijd(st)ers van 13 jaar en ouder. Voor 12-jarigen is er een mogelijkheid om met 

clickpedaal-systeem te fietsen, mits de rijd(st)er datzelfde lopende jaar 13 jaar wordt.  

 

Dit houdt in dat klassen:  

-  Jongens 11 jaar + meisjes 12 jaar, geen clicks gebruikt mogen worden  

-  Jongens 12 jaar + meisjes 13 jaar, alle meisjes met clicks mogen rijden en jongens niet 

 - Jongens 13 jaar + meisjes 14 jaar, alle jongens en meisjes met clicks mogen rijden 

 

In verband met de eigen veiligheid en die van andere rijders geldt te allen tijde dat het niet 

toegestaan is dat 11-jarigen, of degene die datzelfde jaar nog 11 jaar waren, met een 

pedaalclicksysteem rijden. Dit geldt ook voor rijders die een leeftijdsklasse hoger rijden dan hun 

eigen leeftijdsklasse. 

 

Artikel 8. Training 

Aanvang training: start om 18.15 uur en eindigt ca. 18.45uur.  

Aanvang wedstrijd 18.45 uur uitloop naar 19.00 uur ZORG DAT JE OP TIJD AANWEZIG BENT! 

Geschatte eindtijd wedstrijd 20.30 uur. 

 

Artikel 9. Aanmelden voor clubwedstrijd 

Via de website van KWC schrijf je je in voor de clubwedstrijden.  

Graag bij opgave het juiste stuurbordnummer opgeven en geboortedatum invullen! 

Het is verplicht om het stuurbordnummer wat je bij de eerste wedstrijd opgeeft te gebruiken bij 

alle clubwedstrijden! De voorinschrijving sluit 2 dagen voor de wedstrijddag.  
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Betaling gaat via iDeal (transactiekosten €0,35). Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats. 

  

Na aanmelding kom je in een afgesloten Whatsapp-groep waar alleen mededelingen en startlijsten in 

gepubliceerd worden. Reageren kan niet. Deze app zal worden aangemaakt door de jury en tijdig 

worden aangemaakt. 

Op de wedstrijddag zelf kan alleen een afmelding worden gedaan, geen inschrijving meer!! 

Afmelden kan alleen bij de beheerder van de WhatsApp-groep! 

 

Artikel 10. Uitslagen clubwedstrijd 

De wedstrijduitslagen zullen tijdens de wedstrijd met de rijders worden gecommuniceerd en achteraf 

in de Whatsapp-groep gepubliceerd worden.  

 

Artikel 11. Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld voor de clubwedstrijden is € 18,00 voor 6 wedstrijden (€3,00 per wedstrijd), excl. 

transactiekosten €0,35. Betaling gaat via de website bij de voorinschrijving. Na-inschrijving is niet 

mogelijk! Restitutie is niet mogelijk na inschrijving. Voorinschrijving sluit 2 dagen voor de 

wedstrijddag. 

 

Artikel 12. Startlijsten 

Alle ouders krijgen van tevoren via de Whatsapp-groep de startlijst toegezonden.  

 

Alle voorvallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijdleiding  

bindend. Vragen? Mail naar bmx@kwc-kampen.nl  

 

 

We wensen iedereen mooie en  sportieve clubwedstrijden! 
                   

 


