B

TITEL VI: FIETSCROSS (BMX)

6.1.001 B

Voor deelname aan Nationale wedstrijden is een wedstrijdlicentie vereist.
Een rijder kan pas bij de KBWB een wedstrijdlicentie aanvragen voor deelname aan
Nationale wedstrijden volgens de leeftijdsvoorwaarden van artikel 6.1.001.
(Nieuw artikel per 01.01.2014)
Een houder van het basislidmaatschap moet tenminste de leeftijd hebben van 4 jaar
om te mogen deelnemen aan een door de KBWB voor basislidmaatschaphouders
erkende BMX wedstrijd. De minimale leeftijd van 4 jaar refereert aan de werkelijke
kalenderleeftijd op de dag van de wedstrijd.
Zie verder Bijlage N 6 A. van dit reglement voor deelname mogelijkheden.
De categorie waarin een houder van het basislidmaatschap gerechtigd is te rijden
wordt vastgesteld door zijn leeftijd welke wordt berekend door het geboortejaar te
verminderen met het lopende jaar.
(Nieuw artikel per 01.01.2014)

6.1.005 B

Nationale categorieën
Zie bijlage N6

6.1.006 B

Het Belgische kalenderseizoen start op 1 januari en duurt tot en met 31 december
van dat zelfde jaar

6.1.007 B

De Cruiser categorieën 30 jaar en ouder zullen gecombineerd worden met de eerst
jongere categorie.
Vervallen per 01.01.2015.
Vervallen per 01.01.2015.
Vervallen per 01.01.2015.

6.1.012 B

Bij wedstrijden op de Nationale KBWB BMX kalender, met uitzondering van
internationale C1 wedstrijden, zal een technisch afgevaardigde(TD) aanwezig zijn
namens de KBWB en aangewezen door de Commissie BMX (CBMX).
De werkzaamheden op Nationaal niveau zijn identiek aan artikel 6.1.011, met
uitzondering van artikel 6.1.011 sub. 7 en daar waar in dit artikel UCI staat leze men
KBWB.
Artikel 6.1.011 sub. 7 is voor de verantwoording van de afgevaardigd van de
Commissie J&R.
(Gewijzigd per 01.0.1.2011; 01.01.2014, 01.01.2015)

6.1.015 B

Training
Tijdens Nationale wedstrijden moeten alle rijders trainen in de voor hen aangewezen
groep. Stickers op de nummerplaten mogen gebruikt worden om de juiste
trainingsgroep aan te geven.
(Gewijzigd per 01.03.2013, 01.01.2015)

6.1.019 B

Indien bij nationale wedstrijden fotofinish apparatuur gebruikt wordt zijn er 2 opties:
1. Bij aanwezigheid van een extra frontcamera plus registratiecomputer, zal er
geen finishlijn Commissaris (lijnrechter) aanwezig zijn.
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2. Bij geen aanwezigheid van een extra frontcamera plus registratiecomputer, dient
er één gekwalificeerde finishlijn Commissaris (lijnrechter) aanwezig te zijn, die
verantwoordelijk is voor het opnemen van de aankomstposities van iedere rijder
die in elke rit de finishlijn passeert.
Bij nationale wedstrijden, waar geen fotofinish aanwezig is, is het aantal finishlijn
Commissaris gelijk aan artikel 6.1.019 lid 5 plus 1 lijnrechter.
De lijnrechter registreert de uitslag vanuit een gezichtshoek, die één lijn vormt met
de finishlijn aan de zijde waar slechts twee finishlijn Commissarissen (bij afdelinginterclubwedstrijden één finishlijn Commissaris) zijn opgesteld.
In geval dat de vijf (drie) uitslagen niet eensluidend zijn, wordt de geregistreerde
uitslag van de lijnrechter als doorslaggevende uitslag genoteerd. In deze
voorkomende gevallen zal de administrateur welke belast is met de vergelijking van
de uitslagen overleg met de jurycoördinator plegen.
De lijnrechter registreert de uitslag vanuit een gezichtshoek, die één lijn vormt met de
finishlijn aan de zijde waar slechts twee finishlijn Commissarissen (bij afdelinginterclubwedstrijden één finishlijn Commissaris) zijn opgesteld.
In geval dat de vijf (drie) uitslagen niet eensluidend zijn, wordt de geregistreerde
uitslag van de lijnrechter als doorslaggevende uitslag genoteerd. In deze
voorkomende gevallen zal de administrateur welke belast is met de vergelijking van
de uitslagen overleg met de jurycoördinator plegen.
6.1.021 B

De startpositie dient, bij vrij keuze door de rijder, bij elke start genoteerd te worden
door de DNS functionaris.
Startposities bepaald door loting dienen bij elke start genoteerd te worden door de
DNS functionaris.

6.1.023 B

Helmen voorzien van koptelefoons of luidsprekers zijn verboden.

6.1.028 B

De hoogte van de startheuvel bij een buitenbaan dient tenminste 2,5 meter te
bedragen. Het wordt aanbevolen de opstelruimte van de startheuvel te overdekken.

6.1.029 B

6.1.030 B

6.1.032 B

Het starthek
De starthekposities 1 t/m 8 moeten duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zowel aan de
voorkant als aan de achterkant van het hek. Waarbij positie 1 bij voorkeur aan de kant
staat van de binnenzijde van de eerste bocht.
Het eerste stuk van de baan dient bij Nationale wedstrijden minimaal aan de eisen van
Bijlage 5 (KBWB baaneisen tabel) te voldoen. De breedte reductie van het eerste stuk
van de baan verloopt geleidelijk van de breedte onder aan de startheuvel tot minimaal
6 meter bij het begin van de eerste bocht.
Bochten en hindernissen
Een recht stuk tussen 2 bochten dient minimaal 10 meter lang te zijn, gemeten bij de
binnenstralen van de bochten en de overgang van het rechte stuk.
Een bocht wordt gedefinieerd als een curve met een hoek van 45 graden of groter.

6.1.035 B

De finishlijn
Naast de normen voor een KBWB BMX wedstrijdcircuit, zoals vermeld in dit
reglement en in de uitvoeringsregeling, zijn de navolgende bijzondere voorwaarden
van kracht:
 De uitloop van de laatste hindernis dient op minimaal 10 meter voor de
finishlijn te liggen.
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6.1.037 B

Bij alle door de Commissie BMX aangewezen nationale evenementen en
Nationale kampioenschappen is het gebruik van video-finish apparatuur
verplicht.
Alle opmerkingen van het laatste baankeuringsformulier(BKF) moeten zijn voldaan.
Aan beide zijden van de finishlijn dient voldoende ruimte te zijn voor de
finishlijn Commissarissen.

§6
Wedstrijdvoorzieningen
Parc Fermé
Het parc-fermé voor (inter)nationale wedstrijden dient overdekt te zijn met een
permanente en/of tijdelijke voorziening. De tijdelijke overdekking dient lekvrij te zijn.
Tijdens nationale wedstrijden dient er een tweede parc fermé te zijn ingericht
voorzien van minimaal 5 rijen.
Tijdens internationale wedstrijden dient het parc fermé te voldoen aan de eisen van
bijlage 5. Zowel in aantal als afmetingen en overkapping.
(tekst gewijzigd per 01.01.2013)

6.1.038 B

Rijdersgebied
De ruimte dient een oppervlak te hebben van minimaal 80 m2.

6.1.041 B

Mededelingenborden
Bij nationale wedstrijden is één plaats voor een mededelingenbord voldoende.
§7

6.1.047 B

6.1.053 B

Wedstrijdofficials

Algemeen
Voor nationale toewijzing zie reglement Titel I artikel 1.1.051.01.

Officials/personeel
WEDSTRIJDCOMMENTATOR - De wedstrijdcommentator doet verslag van alle ritten
ten behoeve van het publiek. Hij mag geen commentaar leveren over
aangelegenheden, die tegengesteld zijn aan de belangen van de UCI / KBWB of de
BMX sport in het algemeen. Ook mag hij niet vooruitlopen op de uitslagen van
wedstrijden of opmerkingen maken over mogelijke overtredingen welke hij ziet. Indien
de wedstrijdcommentator en de baanomroeper dezelfde persoon zijn, zullen de
formele aankondigingen uitsluitend plaats vinden, na instructie van de Voorzitter van
het College van Commissarissen of diens assistent.
DNS OFFICIALS zijn verantwoordelijk voor de controle dat de rijders op de juiste
startplaatsen staan opgesteld (volgens de wedstrijdformulieren) voorafgaand aan de
start van elke race. DNS officials rapporteren aan de Chief Commissarissen iedere
rijder, die toch gestart is vanuit een onjuist positie.
Bij nationale wedstrijden dient de arts op de wedstrijddag tijdens de trainingen en de
wedstrijd aanwezig te zijn.
§8

6.1.055 B
6.1.056 B

Kleding en veiligheidsuitrusting

Helm
Zie ook artikel 6.1.023 B
De eisen betreffende het dragen van club- en team shirts, zoals vastgelegd in het
KBWB reglement titel 1, zijn een integraal onderdeel van dit reglement.
(Gewijzigd per 01.01.2011; 01.03.2012)
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BMX Clubshirts
De nationale BMX verenigingen hebben de mogelijkheid om ruimte vrij te geven aan
individuele sponsors van renners. De maximale publiciteit respectievelijk afmetingen
op het clubshirt zijn als volgt:
- Een rechthoek met een hoogte van 10 cm en een breedte van 30 cm aan de
voor- en achterkant van de trui.
- Een 9 cm brede baan aan de zijkant.
- Een 5 cm brede baan op de schouder.
Het logo van de fabrikant van de kleding mag slechts eenmaal op iedere trui zichtbaar
2
zijn en mag een maximale omvang hebben van 25 cm (5 x 5 cm).
De licentiehouder, die deelneemt aan een andere discipline (b.v. Weg, Baan, Veld,
MTB) dient zich te conformeren aan al het gestelde voor deze disciplines waar het
(club)sponsoring, kleding en publiciteit betreft.
(Gewijzigd per 01.03.2012)

6.1.057 B

6.1.061 B

Broeken
Enkel voor junior men en Elites men is korte broek met bescherming toegelaten.
Overtreding kledingvoorschriften
Rijders, die niet de correcte kleding dragen, krijgen sancties opgelegd volgens artikel
1.3.072. Overtredingen zullen onmiddellijk worden bestraft met een boete volgens
reglement titel 1.
(UCI per 01.02.2012) (Gewijzigd per 01.03.2012)

6.1.069 B

6.1.072 B

Het crankstel, de pedalen en de versnelling
Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmede gelijk gestelde systemen is bij
wedstrijden in Nederland uitsluitend toegestaan voor ALLE BMXers die in het
kalenderjaar 13 jaar zijn of worden en voor alle oudere BMXers.
Nummerplaten
In alle KBWB erkende wedstrijden geldt het volgende:
De zijnummerplaat heeft een minimale hoogte van 8 cm en een lengte van 10 cm.
De minimale hoogte van de zijnummerplaat cijfers is 6 cm met een breedte van 8
mm. De tussenruimte van de zijnummerplaat cijfers dient minimaal 10 mm te zijn
De witte achtergrond dient minimaal 1 cm buiten de cijfers vrij zichtbaar te
zijn. Dit witte vlak dient vrij te zijn van enige andere uiting dan de vereist
cijfers.
Indien de KBWB aan nationale licentiehouders een zijnummerplaat verstrekt, zal dit
in de jaarlijkse besluiten worden vastgelegd.
Indien er in de loop van het seizoen hierin een verandering optreedt, zal dit tijdig
worden gepubliceerd.
De door de KBWB verstrekte zijnummerplaat dient zonder enige aanpassingen of
wijzigingen bij alle nationale wedstrijden gebruikt te worden.
(tekst gewijzigd per 01.01.2011; 01.03.2012, 2015)
In alle KBWB erkende BMX wedstrijden dient de rijder het bordnummer te voeren dat
hem volgens de reglementen, uiteengezet in § 10, is toegewezen.
De platen en nummers mogen niet fluoriderend of spiegelend zijn.
De minimale hoogte van de stuurboordcijfers is 8 cm met minimale breedte van 1
cm. De tussenruimte van de cijfers dient minimaal 15 mm te zijn.
De gekleurde achtergrond dient minimaal 15 mm buiten de cijfers vrij zichtbaar te
zijn. Het gekleurde achtergrondvlak dient aaneengesloten te zijn.
Dit achtergrondvlak dient vrij te zijn van enige andere uiting dan de vereist cijfers.
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(tekst gewijzigd per 01.03.2012, 01.01.2013, 2015)
Sancties onduidelijke en/of onreglementaire nummerplaten
De sanctie bij onduidelijke en/of onreglementaire nummerplaten is:
Een officiële waarschuwing tijdens de training,
Een DNF bij waarneming tijdens de wedstrijd,
Een tweede DNF betekent uitsluiting van deelname aan de verdere wedstrijd
in de betreffende klasse( derde manche, volgende kwalificatie ronde of
finale).
Als er een Time Trial is gereden en de rijders hebben een nummer toegewezen
gekregen aan de hand van de time Trial, dan dient dit nummerbord op de fiets
bevestigd te worden. Het is niet toegestaan enige aanpassing aan te brengen aan dit
verstrekte stuur- of zijnummerbord.

6.1.079 B

Indeling met gebruik van de tijdrit wedstrijd
De startposities bij nationale wedstrijden in de kwalificatie ronden worden door de
rijder gekozen aan de hand van het behaalde resultaat tijdens de manches of de
voorafgaande kwalificatie ronde.
(tekst gewijzigd per 01.01.2015)
§ 12

Overtredingen, straffen en protesten

Sectie 1: Overtredingen

6.1.091 B

Hinder door derde personen
Hulp van derden ( baan officials, EHBO, toeschouwers, etc.) resulteert in een DNF.

De deelnemer van wie de niet gelicentieëerde begeleider of supporter zich misdraagt
of schuldig maakt aan (een) overtreding(en) van de KBWB-reglementen worden
bestraft volgens KBWB reglement Titel 12 artikel N 12.11.40 punt 68.
6.1.092 B

Het college van Commissarissen kan, onder voorbehoud van de mogelijkheden,
waarin in de titels 1 en 12 (N) van de KBWB reglementen is voorzien, maatregelen
nemen, waarin in dit hoofdstuk is voorzien tegen een rijder, die een van de
overtredingen begaat genoemd in dit deel van de KBWB reglementen.
(Vervallen per 01.01.2014)
Sectie 2: Straffen

6.1.094 B
6.1.097 B

Rijder naar de laatste plaats verwijzen in een race
De term REL zal als referentie gehanteerd worden.
Verwijdering van een overtreder van het wedstrijdterrein
Deze regels zijn onverkort ook van kracht bij KBWB erkende wedstrijden, waarbij de
Disciplinaire commissie van de KBWB de sancties oplegt.
Sectie 3: Protesten

6.1.099 B

Algemeen
Tijdens Nationale wedstrijden of wedstrijden van een lager niveau kunnen de
voornoemde protesten door de rijder zelf ingediend worden.
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6.1.101 B

Hoe te protesteren
De manche uitslagen worden bekendgemaakte binnen 10 minuten na de derde
manche.
Protest kan worden ingediend na de bekendmaking van de manche uitslagen na de
derde manche.
De wedstrijduitslag zal na 15 minuten, na het ophangen van de einduitslag, definitief
zijn, indien er binnen die 15 minuten geen protesten zijn ontvangen.
(Nieuwe tekst per 01.01.2014)
Nationale KBWB BMX Ranglijst
(Nieuwe Nationaal hoofdstuk per 01.01.2013, gewijzigd per 20.01.2014, 01.01.2015)

6.6.001 B

6.6.002 B

6.6.003 B

6.6.004 B

De KBWB is de exclusieve beheerder van de Nationale KBWB BMX ranglijst.
Na de pieldatum van 2 juni 2015 zal er een aanpassing van de uitvoering van de
Nationale ranglijst plaatsvinden.
Wedstrijd categorieën
Ieder KBWB lid kan punten verdienen voor de Nationale en/of Internationale ranglijst
in verschillende wedstrijdcategorieën van BMX competities.
Wedstrijdcategorieën:
Categorie 1: WK en
EK Categorie 2: BK
Categorie 3: Internationale wedstrijden
Categorie 4: Topcompetitie (TC), Time Trial en National Kampioenschap Clubs
(NKC)
Puntentabel
Het puntentotaal van de rijder is onderworpen aan de tabel zoals aangegeven in het
document “BMX Kwalificatie eisen BK-EK-WK + Wedstrijdjaar”.
Nationale KBWB BMX ranglijst
Voor iedere KBWB rijder zal een Nationale en/of Internationale EK en WK BMX
ranglijst worden vastgesteld met punten behaald tijdens wedstrijden, zoals
omschreven in N 6.6.002.01
Het ranking systeem is niet gebonden aan enig kalender jaar, maar loopt over een
periode van 365/366 dagen. Na 366/367 dagen vervallen de behaalde punten en
zullen de daarna behaalde punten toegevoegd worden aan de ranglijst.
Met ingang van 2 juni 2015 zal het ranking systeem lopen van peildatum tot
peildatum. De peildatums zullen worden aangegeven in de Jaarlijkse Besluiten en
het document “KBWB BMX Kwalificatieeisen BK- EK-WK + wedstrijdjaar”
Voor de Nieuwelingen meisjes, Sportklasse, Masters en Challenge Women 17+ zal
zowel een Nationale ranglijst als een Internationale EK en WK ranglijst gemaakt
worden. Door middel van de Nationale ranglijst plaatsen rijders zich voor het BK. De
internationale EK en WK ranglijst dient voor kwalificatie voor EK en WK.
Rijders verdienen punten naar de wedstrijduitslag.
Er zal in geen enkel geval aanpassing van de punten plaatsvinden.
Bij overgang naar een andere rijder categorie per 1 januari van enig jaar, behoud de
rijder het aantal punten behaald tijdens het de tellende wedstrijden van het
voorafgaande jaar. Bij overgang vanuit een categorie, waarin in het voorgaande jaar
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werd deel genomen aan de Time Trial naar een categorie, waarin na 1 januari geen
Time Trial wordt verreden, vervallen per 1 januari de behaalde Time Trial punten.
Bij deelname van niet KBWB of buitenlandse rijders, zullen de plaatsen van de
deelnemende KBWB rijders worden vastgelegd volgens de wedstrijd uitslag. Er zal in
geen enkel geval aanpassing van de punten plaatsvinden

6.6.005 B

Tie-breaker
In het geval van gelijk eindigen in de KBWB Nationale en/of Internationale ranglijst op
een peildatum zal de uitslag van de laatst verreden wedstrijd doorslaggevend zijn.

6.6.006 B

Te bepalen wedstrijden en kwalificatie eisen
Alle tellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de Jaarlijkse Besluiten van
de KBWB of met verwijzing hierin naar separate documenten.

6.6.006 B

Alle kwalificatie eisen, inclusief de kwalificatie datums zullen worden gepubliceerd in
de Jaarlijkse Besluiten van de KBWB of met verwijzing hierin naar separate
documenten.
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