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UCI Cycling Regulation – part 6bis BMX Freestyle (02/02/2019)

1. INLEIDENDE BEPALINGEN
In de UCI-reglementen werden zowel BMX Park als BMX Flatland opgenomen. Ook in
België worden deze twee disciplines opgenomen.

2. CATEGORIEËN/GROEPEN
Er zijn 3 categorieën/groepen bepaald:
▪ amateur open
▪ amateur U15
▪ elite (vanaf 15 jaar) (enkel 20” wielen)
Mannen en vrouwen rijden samen (indien er niet genoeg vrouwen zouden zijn om een
aparte wedstrijd te rijden). Er wordt een apart klassement opgemaakt.
Indien er minder dan 5 rijders ingeschreven zijn binnen één categorie/groep, dan rijden
deze samen met de volgende categorie/groep.
Voor flatland moeten er minimum 3 rijders zijn om een eigen categorie te hebben.
Een rijder die een seizoen start in amateur mag niet veranderen naar pro.
Rijders in de categorie ‘park elite’ dienen over een wedstrijdvergunning te beschikken.

3. KALENDER EN ORGANISATIE WEDSTRIJDEN
Belgian Cycling organiseert een Belgisch kampioenschap (categorie CN). Enkel Belgische
rijders kunnen hier punten verdienen.
Belgian Cycling mag 1 of meer officiële wedstrijden organiseren (categorie C1). Deze
wedstrijden leveren punten op aan iedereen die deelneemt, zowel Belgische als
buitenlandse rijders.

De verdiende punten tellen enkel voor de discipline park. Flatland-rijders krijgen in 2019
enkel punten op wereldbekers.
Er mogen geen wedstrijden georganiseerd worden op dezelfde dag van een Wereldbeker,
Wereldkampioenschap, (jeugd)olympische spelen of Europees kampioenschap.
Enkel clubs aangesloten bij Belgian Cycling/Cycling Vlaanderen/Fédération Cycliste
Wallonie-Bruxelles kunnen officiële wedstrijden organiseren.
De organisator is verantwoordelijk voor een veilig parcours.
In Europa moet een skate-/BMX-park voldoen aan de EN 14974 norm. Op de dag van de
wedstrijd controleert een BMX-official het parcours.
De organisator zorgt voor een EHBO-post en beschikt over een lijst van ziekenhuizen in
de buurt.
Bij de start van de wedstrijd moeten alle rijders geregistreerd zijn. Er wordt een meeting
voor alle rijders voorzien, waarbij de BMX-official de regels uitlegt, en hoe de jurering zal
verlopen.
Belgian Cycling duidt de officials aan voor de wedstrijden. De organisator zorgt voor een
bekwame jury.

4. KLEDIJ EN MATERIAAL
Enkel BMX-fietsen zijn toegelaten. Pro-rijders mogen enkel met fietsen uitgerust met
20”-wielen deelnemen. Amateurs mogen kiezen voor kleinere of grotere wielen.
Bij deelname aan een wedstrijd in de discipline “Park” is een helm verplicht.
Kniebescherming wordt aangeraden.
Bij deelname aan een wedstrijd in de discipline “Flatland’ is een helm niet verplicht.
Een T-shirt is verplicht tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking.
Indien tijdens een run de fiets breekt, mag de rijder verder rijden op een andere fiets. De
tijd blijft echter wel verderlopen.

5. REGELS VOOR DEELNEMERS
Fair play en respect staan voorop bij elke competitie. Wie zich niet houdt aan de regels
kan worden uitgesloten door de commissaris. De beslissing van de commissaris is finaal.

6. BMX FREESTYLE COMPETITIE
PARK
Alle wedstrijden worden verreden in heats van 4 rijders (waar mogelijk).
Het format:
▪ Tot 8 rijders: kwalificatie en 4 rijders naar finale
▪ Tot 15 rijders: kwalificatie en 8 rijders naar finale
▪ Tot 30 rijders (20 bij flatland): kwalificatie en 12 rijders naar finale
▪ Meer dan 31 rijders (21 bij flatland): kwalificatie, 24 (16 bij flatland) naar halve
finale, 12 rijders naar finale
Minimum 3 rijders per heat (bv.: 15 rijders, liefst 3 heats van 5 rijders i.p.v. 3 van 4 en 1
van 3)
Voor iedere heat van 4 rijders wordt minimum 40 seconden warm-up voorzien.
Heat: rijder 1, rijder 2, rijder 3, rijder 4 – rijder 1, rijder 2, rijder 3, rijder 4
De tijdslots worden gerespecteerd. Ook wanneer een rijder uitvalt.
Bij park bestaat iedere fase uit 2 runs van 1 minuut (pro), bij flatland 1 run van 3
minuten.
Enkel bij de kwalificatie tellen de twee runs. Bij de finale telt enkel de beste run.
Bij kwalificaties is de volgorde willekeurig. Na de kwalificatie gaat men steeds van de
laatste naar de eerste rijder. Bij een serie van wedstrijden wordt de volgorde volgens
plaats in het klassement bepaald.
De scores die worden toegekend gaan van 0 tot 100. Deze worden gegeven door
minimum 3 juryleden. Bij meer dan 5 juryleden kan de hoogste/laagste score wegvallen.

Het aantal toegekende punten wordt gedeeld door het aantal juryleden en tot 2 cijfers
na de komma weergegeven. Beide runs tellen voor de totale score.
De organisator mag een ‘Best trick contest’ invoeren, maar deze telt enkel als aparte
wedstrijd. Aan de rijders dient ook op voorhand worden medegedeeld hoeveel kansen ze
hebben. Deelname hieraan is nooit verplicht.
Een rijder die zich kwalificeert, maar niet rijdt in de finale (door ongeval), wordt in de
stand opgenomen als DNS. Hij/zij krijgt wel die punten. Een rijder die niet komt opdagen
krijgt DSQ en dus ook geen punten.
De jury bestaat uit 3 tot 6 leden, waarvan 1 hoofd jurylid. Deze bestaan uit (ex-)rijders
die een goede voeling hebben met de sport en weten hoe de jurering te doen. De UCI
raadt vb. gewonde Pro-rijders aan.
De jury mag achteraf met niemand de jurering bespreken.
De jurering gebeurt op onder andere volgende punten:
▪ Moeilijkheid
▪ Hoogte
▪ Flow
▪ Originaliteit
▪ Style
▪ Verscheidenheid
▪ Bike control
▪ Landing
▪ Gebruik park
▪ Uitvoering
De jury trekt punten af van de score bij fouten die bestaan uit:
▪ Kleine fouten: hang ups, lichte voet zetten, wegglijden, ... (-2)
▪ Medium fouten: landen op voeten, tot stilstand komen waar niet voorzien, ... (-5)
▪ Grote fouten: crashen en niet op de fiets landen (-10-)
Bij flatland:
▪ Kleine fouten: wiel en stuur touches in combo’s en licht voet dap
▪ Medium fouten: voet zetten en zijwaartse peg landings
▪ Grote fouten: crashen en 2 voeten op de grond
Bij park eindigt de run na 60 seconden en de trick die bezig is (pro). Bij amateurs eindigt
de run na 50 seconden en de trick die bezig is. Bij juniors eindigt de run na 45 seconden

en de trick die bezig is.
Bij flatland eindigt de run na 3 minuten, ongeacht of een combo bezig is of niet.
Het hoofdjurylid bekijkt achteraf de punten en stelt de rankschikking op.
In geval van een “Tie Breaker” telt eerst de totale score van beide runs, daarna de
hoogst behaalde score, daarna de hoogst behaalde score door het hoofd jurylid.
In geval van slecht weer is het de commissaris die beslist over het al dan niet uitstellen of
annuleren van een wedstrijd.

7. LOCATIES/COMPETITIEVELD
Het park voor officiële wedstrijden moet minimum 15 op 25m groot zijn. Rondom het
park dient 2m vrije zone voorzien worden.
In het park moeten er minimum een jumpbox en 2 quarters aanwezig zijn.
Voor flatland moet de vloer minimum 10m op 10m zijn.

8. OFFICIALS
De BMX-official is de hoofdofficial en is verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop. Dit
van voor de start tot na de prijsuitreiking
De jury bestaat uit 3 tot 6 leden, waarvan 1 hoofd jurylid
De MC/speaker is verantwoordelijk om de rijders en publiek uitleg te geven.
Een technisch gedelegeerde zorgt voor de link met de UCI of Belgian Cycling. Hij kijkt of
alles volgens de regels verloopt. Indien deze er niet is, voert de official zijn werk uit.

