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ARTIKEL 1 – WEDSTRIJDKALENDER   

 
Gezien de huidige situatie en het zicht op de internationale kalender zal het BMX-seizoen van start 
gaan met promowedstrijden vanaf 14 maart. We hopen de kalender vanaf april uit te kunnen breiden 
met ‘grotere’ wedstrijden, maar tot dan blijven we in eerste fase inzetten op promowedstrijden. Van 
zodra meer zekerheid is, werken we aan een nieuwe kalender. 
 
De wedstrijden die in 2020 georganiseerd werden hebben ons geleerd dat organiseren binnen de van 
kracht zijnde maatregelen tegen het Covid-19 virus mogelijk is. We hopen dan ook op deze manier 
een lokaal sportaanbod te creëren dat toegankelijk is voor iedereen, zodat de BMX-sport zijn 
draagvlak, gecreëerd doorheen de voorbije jaren, niet verliest door de competitieloze periode die we 
vorig jaar gekend hebben.  
 
Hoe de wedstrijden concreet ingedeeld worden zal grotendeels afhangen van de op dat moment van 
kracht zijnde maatregelen. 
 
De kalender is terug te vinden op de website van Cycling Vlaanderen (www.cycling.vlaanderen). 
 

 

ARTIKEL 2 – CATEGORIEËN  

 
De categorieën worden ingedeeld volgens kalenderleeftijd, waarbij onderscheid gemaakt wordt 

tussen jongens en meisjes. Bvb. in de categorie ‘Boys 9’ rijden alle jongens van geboortejaar 2010, in 

categorie ‘Girls 5/6’ alle meisjes van geboortejaar 2013 én 2014. Voor categorieën waarbij 

verschillende geboortejaren samengenomen worden, wordt één uitslag per categorie gemaakt.  

Indien er onvoldoende rijders zijn in een bepaalde categorie kunnen de officials beslissen om voor 

die wedstrijd 2 of meerdere categorieën samen te nemen. Er wordt enkel een dagklassement 

opgemaakt per wedstrijdcategorie. Worden 2 of meer categorieën samen genomen in een bepaalde 

wedstrijd, dan is er één dagklassement. 

 

De categorieën worden als volgt ingedeeld: 
 
Girls:   5/6 – 7/8 – 9/10 

Boys:   5/6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11  
Girls:   11/12 – 13/14 – 15/16 – 17+ 

Boys:   12 – 13 – 14 – 15/16 – 17+  

Elite Men 

Cruisers Girls:  open 

Cruisers:  open 
 
Recreanten (rijders zonder wedstrijdvergunning) kunnen deelnemen in een aparte recreantenreeks. 
Zij zijn wel verplicht een dagvergunning te nemen, die dienst doet als verzekering voor de wedstrijd 
 
Voor promowedstrijden geldt de algemene reglementering voor het jeugdwielrennen bepaald door 
de Vlaamse Jeugdcommissie en gebundeld in de Jeugdgids van Cycling Vlaanderen. 

http://www.cycling.vlaanderen/
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ARTIKEL 3 – PROGRAMMA  

 
Gezien de omstandigheden is het moeilijk om nu al een zicht te hebben op de op dat moment van 
kracht zijnde maatregelen waar een organisatie aan moet voldoen. Er zal bekeken worden hoe de 
wedstrijd ‘Coronaproof’ georganiseerd kan worden binnen de lijnen van het sectorprotocol voor 
BMX-wedstrijden. Er zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw in verschillende wedstrijdblokken gewerkt 
moeten worden, al dan niet gespreid over 2 dagen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de Vlaamse 
BMX Commissie. 
 

ARTIKEL 4 – INSCHRIJVINGEN  

ARTIKEL 4.1 – INSCHRIJVING  

 
Betaling gebeurt enkel contactloos of contant met gepast geld ter plaatse en met een geldige 

competitievergunning afgeleverd door Cycling Vlaanderen of FCWB of met een dagvergunning (enkel 

voor recreanten).  

 

ARTIKEL 4.2 – INSCHRIJVINGSGELD  

 
Vergunninghouders: € 8 
Recreanten:  betalen € 5 bovenop de inschrijfprijs voor hun dagvergunning. 
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ARTIKEL 5 – WEDSTRIJDVERLOOP  

 
Iedere wedstrijd bestaat voor elke categorie uit 3 reeksen, nadien volgt voor de gekwalificeerden een 

½ finale en A-finale en B-finale: 

- De organisatie bepaalt op voorhand hoe de reeksen worden ingedeeld. De start gebeurt via 

Random Gate procedure. 

- De indeling van de wedstrijd gebeurt volgens onderstaand stramien: 

Starten met de eerste reeks van Boys 5/6, 7, 8, 9, 10, 11 daarna de Girls 5/6, 7/8, 9/10 
gevolgd door de Cruisers Girls en Cruisers. Daarna Boys 12, 13, … en Girls 11/12, 13/14, …  

- Vanaf de 1/2e finale wordt de startplaats gekozen door de rijders zelf (de rijder met de 

minste punten is eerst aan de beurt). 

- Wanneer er 8 of minder rijders zijn vanaf de reeksen wordt er na de reeksen enkel nog een 

finale gereden. 

 

ARTIKEL 6 – PRIJSUITREIKING  

 
De organisator is niet verplicht om prijzen te voorzien noch een podiumceremonie door te laten 

gaan. 

 

ARTIKEL 7 – WEDSTRIJDREGLEMENT 

ARTIKEL 7.1 – MATERIAAL  

 
De reglementering van UCI wordt toegepast voor promowedstrijden.  

- https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations 
- http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/UCI/06-N-

UCIKBWB-190101-BMX_wedstrijden.pdf 
- http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/Vademecum_r

eglementen/190222_info_weg-mtb-bmx_2019.pdf 
 

ARTIKEL 7.2 - NUMMERBORDEN 

 
- Alle rijders zorgen zelf voor een eigen nummerbord, ook de recreanten. 
- Elke vorm van reclame of andere uiting is niet toegestaan op de nummerborden. 

 

ARTIKEL 7.3 – BEGELEIDING  

 
- Begeleiding op de startberg is voor geen enkele leeftijdscategorie toegestaan. 

 
 
 
 

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/UCI/06-N-UCIKBWB-190101-BMX_wedstrijden.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/UCI/06-N-UCIKBWB-190101-BMX_wedstrijden.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/Vademecum_reglementen/190222_info_weg-mtb-bmx_2019.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/Vademecum_reglementen/190222_info_weg-mtb-bmx_2019.pdf
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ARTIKEL 8 – GESCHILLEN 

 
Onvoorziene omstandigheden zullen beoordeeld worden door het college der officials. 

Betwistingen (klachten) zullen beslecht worden volgens het tuchtreglement. 

 

Zie www.cycling.vlaanderen/reglementen/tuchtreglementensancties.  

 
 

ARTIKEL 9 – CONTACT 

 
Indien vragen omtrent de promowedstrijden, onderstaande de contactpersoon. 

 

Ronny Wynants  

ronnywynants@outlook.be 

+32487787895 

 

 

http://www.cycling.vlaanderen/reglementen/tuchtreglementensancties
mailto:ronnywynants@outlook.be

