Provinciaal kampioenschap BMX 2017
Categorieën:
Girls: 11/12 - 13/14 - 15/16 - 19+ - Junior women - Elites Women.
Boys: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19+ - Junior men - Elites men.
Cruisers: -16 , 17/29, 30/39, 40+, cruisers girls.
Alle Challenge categorieën ontvangen een medaille ongeacht het aantal deelnemers per
provincie.
Er is geen verplichte deelname van rijders uit de betrokken provincie.
Voor de categoriën JW-JM-EW-EM:
Medailles voor de eerste 3 rijders van de betrokken provincie.
Voorafgaand aan het PK zal een Vlaamse jeugdwedstrijd gereden worden door
onderstaande categorieën. Voor deze categorieën zal een dagklassement worden opgemaakt.
Girls 5/6, girls 7/8 en girls 9/10.
Boys 5/6, boys 7, boys 8, boys 9,boys 10 en boys 11.

Inschrijvingen:
Inschrijven op zaterdag van 14h00 tot 16h00.
Recreanten kunnen enkel op zondag inschrijven via daglecentie.
Inschrijven op zondag blok 1 + blok 2 + recreanten van 8h15 tot 9h30.
Inschrijfgeld: -5/14 jaar : 8 euro
15 en ouder: 10 euro
recreanten -5/14 : 13 euro
recreanten 15 en ouder : 15 euro

Uren:
Officiële Trainingen: zaterdag: 14h00-16h30 te organiseren door de organisator.
Blok 1 en blok 2 opsplitsing in parc fermee (5 rijen blok 1 en 5 rijen blok 2).
cruisers trainen op zaterdag in blok 2.
Van 16h30 tot 17h00 B15/16,Junior Men en Elite Men.
Recreanten mogen niet op zaterdag trainen.
zondag: 8h15 tot 10h15 training blok 1 + blok 2.
Blok 1 en blok 2 opsplitsing in parc fermee (5 rijen blok 1 en 5 rijen blok 2).
cruisers trainen op zondag in blok 2.
10h15 tot 10h30 training Elite Men.
10h30 Start wedstrijd voor alle categorieën.

Wedstrijdverloop:
Series van 3 reeksen, 1/8 finale, 1/4 finale, 1/2 finale en A finale.
Bij 8 rijders of minder wordt er ook een finalerit gereden.
voor de 1/8 finale tot en met de finales worden de startposities door de rijders gekozen,
voor de manches gebeurt dit via de computer.

Wedstrijd reglement:
Het UCI reglement blijft de basis.
Bij rijders jonger dan 11 jaar zijn clickpedalen niet toegestaan.
Jeans- en lycrabroeken zijn niet toegestaan.
Begeleiding op de startberg is niet toegestaan, begeleiding park fermee voor de 5/6
jarigen enkel tot ingang park fermee 2.
Helmriempjes moeten degelijk vastgemaakt zijn en dit gedurende de ganse reeks.
Videoprotest kan enkel ingediend worden binnen de tijdspanne van 1 reeks door de
clubverantwoordelijke of de teamchef. De trackmanager of zijn assistent bekijkt de
videoweergave en doet onmiddellijk een uitspraak.
Bij bezwaar tegen de officiële uitslag kan men een schriftelijke klacht indienen binnen
de 30 min. na de wedstrijd.

Algemeen:
Medailles worden door Cycling Vlaanderen voorzien.
De inrichter voorziet een aandenken voor alle recreanten en alle rijders van 5/6 en 7 jaar.
Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het PK:
1) Woonachtig zijn in België.
2) Houder zijn van een Cycling Vlaanderen - vergunning of KBWB-vergunning.
Wie rijdt waar zijn PK:
1) Woon je in Vlaanderen- in de provincie van je woonplaats.
2) Woon je in Brussel- in de provincie Vlaams-Brabant.
3) Woon je in Wallonië- in de provincie waar de club gezeteld is.
Zie algemene reglementering van Cycling Vlaanderen aangaandedeelname aan
provinciale kampioenschappen.

Data provinciale kampioenschappen:
19/3/2017 Limburg (Peer)
21/05/2017 Vlaams Brabant (Halle)
04/06/2017 Oost- en West Vlaanderen (Gent)
11/06/2017 Antwerpen (Ravels)

