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ARTIKEL 1 – WEDSTRIJDKALENDER   

 
Promowedstrijden zijn er met als hoofddoel beginnende rijders en recreanten kans te geven 
wedstrijdervaring op te doen op een lager niveau.  
 
Promowedstrijden kunnen bijgevolg doorgaan op elke zondag waar geen wedstrijd van de Flanders 
BMX Series of een manche van de Topcompetitie op Vlaamse bodem georganiseerd wordt.  
Ook op zaterdagen en weekdagen is het mogelijk om een promowedstrijd te organiseren. 
In het weekend van het Kampioenschap van Vlaanderen kan er geen promowedstrijd georganiseerd 
worden. 
 
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+ 

Boys:   12 – 13 – 14 – 15/16 – 17+  

Cruisers Girls:  open 

Cruisers:  open 
 
Er is geen aparte recreantenreeks. Recreanten (rijders zonder wedstrijdvergunning) kunnen 
inschrijven, maar nemen deel in de leeftijdscategorie waartoe ze behoren volgens geboortejaar. Zij 
zijn wel verplicht een dagvergunning te nemen, die dienst doet als verzekering voor de wedstrijd. 
 
Geselecteerden voor het afgelopen EK, WK of UEC European Cup-wedstrijden kunnen niet 
deelnemen aan deze promowedstrijden. 
 
Daarnaast geldt ook voor promowedstrijden 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  

 
De organisator van de wedstrijd is vrij in het kiezen van startuur, hieronder een voorbeeld van een 
mogelijks tijdschema. Indien de planning afwijkt van onderstaand stramien, moet vooraf goedkeuring 
bekomen worden bij de Vlaamse BMX Commissie. 
 
Wedstrijd in de namiddag: 
 
Inschrijving:  12u00 tot 14u00 
Warming-up*:  13u15 tot 14u45 
Start wedstrijd:  15u00 
 
Wedstrijd ’s avonds: 
 
Inschrijving:  16u30 tot 18u00 
Warming-up*:  17u00 tot 18u15 
Start wedstrijd:  18u30 
 
*Tijdens de warming-up kunnen officials vervangen worden door mensen van de organisatie. 
 
 

ARTIKEL 4 – INSCHRIJVINGEN  

ARTIKEL 4.1 – INSCHRIJVING  

 
Betaling gebeurt enkel contant, ter plaatse en met een geldige competitievergunning afgeleverd 

door Cycling Vlaanderen of FCWB of met een dagvergunning (voor recreanten).  

 

ARTIKEL 4.2 – INSCHRIJVINGSGELD  

 
Vergunninghouders: € 3 
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

