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NK Kwalificatie 2015 
 

Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) 

 Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan 
Nationaal Kampioenschap 2015.  

 De positie van een rijder op de Nationale Ranglijst op peildatum 2 juni 2015 bepaalt of een rijder 
zich kwalificeert voor deelname aan het KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015.  

 Rijders moeten uiterlijk 30 mei 2015 voor 23.59 uur via MijnKnwu per klasse aangeven of ze aan 
het NK willen deelnemen.  
Aanmeldingen op 31 mei 2015 of later, worden niet toegevoegd aan de deelnemerslijst  

 Alleen de rijders die zich voor 31 mei 2015 hebben aangemeld en zich hebben gekwalificeerd 
ontvangen van de KNWU een bevestiging per mail (na de peildatum) voor deelname aan het NK. 
Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben aangemeld voor 31 mei 2015, krijgen van de KNWU 
per mail (na de peildatum) een afwijzing. 

 Over de precieze vooraanmelding voor het NK worden de rijders in de loop van 2015 geïnformeerd 
door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
BMX/wedstrijdinformatie/Nederlands kampioenschap BMX. 

 Bij afmelding van een gekwalificeerde rijder voor of op de dinsdag in de week voor het NK, 
kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het NK mits voor 31 mei 2015 de deelname is 
aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze datum wordt er niet meer aangevuld. 

 Het aantal deelnemers aan het NK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale Ranglijst, met een maximum van 32 rijders. 

 De precieze reglementen van de Nationale Ranglijst staan in Titel VI, WEDSTRIJD REGLEMENT 
BMX van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op de KNWU 
website, onder BMX/Jury & Reglementen. 

 De Sport Technische Staf van de KNWU of de CBMX kan rijders toevoegen aan de lijst van de 
gekwalificeerde rijders voor resp. de Champion klassen of de Challenge klassen. Deze toevoeging 
is bovenop het 75 % aantal of het maximum van 32 rijders.  

 Rijders, die uiterlijk 31 maart 2015 geen licentie of basislidmaatschap voor 2015 hebben 
aangeschaft worden uit de Nationale Ranglijst verwijderd. 

 Rijders, die voor 31 maart 2015 niet in het bezit zijn van een basislidmaatschap of een licentie en 
die na 1 april 2015 een basislidmaatschap of licentie aanschaffen beginnen met 0 punten op de 
Nationale ranglijst. Eventuele punten behaald in 2014 zijn hierbij vervallen. 

 Rijders, die voor 31 maart wel een basislidmaatschap 2015 hebben, maar nog niet in het bezit zijn 
van een licentie 2015, moeten voor 30 april 2015 een licentie aanvragen bij de KNWU om 
opgenomen te worden in de deelnemerslijst, waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 31 
mei 2015, inclusief de eventueel vereiste keuring. 

 Er is geen dispensatie mogelijkheid. 

Meetellende wedstrijden 

 Alle meetellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de BMX Wedstrijdkalender. 

 Daarnaast kunnen punten worden behaald van maximaal 3 AK wedstrijden.  
De 3 beste AK resultaten tellen mee voor de voor de positie op de Nationale Ranglijst.  

 

Definities: 

CBMX  = KNWU Sporttak Commissie BMX. 

WRB = Wedstrijd Reglement BMX 

 

 



 

   KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 2.0 

3 

EK kwalificatie 2015 
 

Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) 

 Voor de Championship klassen Junior Women, Junior Men, Elite Women, Elite Men (licentie 
Junior, Belofte of Elite) is het aantal deelnemers aan het EK niet gelimiteerd. Iedere Championship 
rijder die uitkomt in een BMX Continentale Kampioenschap in een Championship klasse moet het 
Nationale KNWU BMX-shirt dragen. Indien een rijder in het bezit is van een UCI Careernumber, 
moet dit nummer op de rug van het Nationale KNWU BMX-shirt staan. Zie het WRB artikel 6.1.056 
 

 Per internationale Challenge klasse wordt een EK Kwalificatie Ranglijst gemaakt die bepalend is 
voor deelname aan EK 2015.  

 De positie van een rijder op de Nationale Ranglijst op peildatum 2 juni 2015 bepaalt of een rijder 
zich kwalificeert voor deelname aan EK 2015. 

 Rijders moeten uiterlijk 30 mei 2015 voor 23.59 uur via MijnKnwu per klasse aangeven of ze aan 
het EK willen deelnemen. 
Aanmeldingen op 31 mei 2015 of later, worden niet toegevoegd aan de deelnemerslijst. 

 Alleen de rijders die zich voor 31 mei 2015 hebben aangemeld en zich hebben gekwalificeerd 
ontvangen van de KNWU per mail (na de peildatum) voor deelname aan het EK. 
Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben aangemeld voor 31 mei 2015, krijgen van de KNWU 
per mail (na de peildatum) een afwijzing. 

 Over de precieze vooraanmelding voor het EK worden de rijders in de loop van 2015 geïnformeerd 
door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
BMX/wedstrijdinformatie/Europees Kampioenschap BMX. 

 Bij afmelding van een gekwalificeerde rijder tot 4 dagen voor de door de KNWU aangegeven 
uiterste datum van inschrijving, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het EK mits de 
deelname voor 31 mei 2015 is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze datum wordt er 
niet meer aangevuld. 

 Het aantal deelnemers aan het EK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale Ranglijst, tot een maximum van 32 rijders per 
klasse. 

 De precieze reglementen van de Nationale Ranglijst staan in Titel VI, WEDSTRIJD REGLEMENT 
BMX van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op de KNWU 
website, onder BMX/Jury & Reglementen. 

 Indien de UEC of UCI de geldende regelgeving t.a.v. deelname EK 2015 wijzigt, heeft de CBMX 
het recht deze veranderingen door te voeren op het Nederlandse Kwalificatie eisen reglement. 

 Rijders, die uiterlijk 31 maart 2015 geen licentie of basislidmaatschap voor 2015 hebben 
aangeschaft worden uit de Nationale Ranglijst verwijderd. 

 Rijders, die voor 31 maart 2015 niet in het bezit zijn van een basislidmaatschap of een licentie en 
die na 1 april 2015 een basislidmaatschap of licentie aanschaffen beginnen met 0 punten op de 
Nationale ranglijst. Eventuele punten behaald in 2014 zijn hierbij vervallen. 

 Rijders, die voor 31 maart wel een basislidmaatschap 2015 hebben, maar nog niet in het bezit zijn 
van een licentie 2015, moeten voor 30 april 2015 een licentie aanvragen bij de KNWU om 
opgenomen te worden in de deelnemerslijst, waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 31 
mei 2015, inclusief de eventueel vereiste keuring. 

 Er is geen dispensatie mogelijkheid.. 

Meetellende wedstrijden 

 Alle meetellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de BMX Wedstrijdkalender. 

 Daarnaast kunnen punten worden behaald van maximaal 3 AK wedstrijden.  
Met ingang van 1.1.2015 tellen ook de AK’s mee voor de 17+.  
De 3 beste AK resultaten tellen mee voor de voor Positie op de Nationale Ranglijst. 
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WK kwalificatie 2015 
 

Algemene regels geldend voor WK (gelden voor alle klassen/rijders) 

 Voor de Championship klassen Junior Women, Junior Men, Elite Women, Elite Men (licentie 
Junior, Belofte of Elite) gelden de UCI kwalificatie-eisen en deelname wordt bepaald door de Sport 
Technische Staf van de KNWU via vastgestelde kwalificatie eisen. Deze eisen worden 
gepubliceerd op de website van de KNWU. 

 Iedere rijder die uitkomt in een BMX Wereldkampioenschap (Championship, Challenge en Masters 
niveau) moet de 2015 versie van het Nationale BMX shirt dragen. Indien een rijder in het bezit is 
van een UCI Careernumber, moet dit nummer op de rug van het Nationale shirt staan. Zie het 
WRB artikel 6.1.056. 

 Per internationale challenge klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor 
deelname aan WK 2015.  

 De positie van een rijder op de WK Kwalificatie Ranglijst op peildatum 2 juni 2015 bepaalt of een 
rijder zich kwalificeert voor deelname aan WK 2015. 

 Rijders moeten uiterlijk 30 mei 2015 voor 23.59 uur via MijnKnwu per klasse aangeven of ze aan 
het WK willen deelnemen.  
Aanmeldingen op 31 mei of later, worden niet toegevoegd aan de deelnemerslijst 

 Alleen de rijders die zich voor 31 mei 2015 hebben aangemeld en zich hebben gekwalificeerd 
ontvangen van de KNWU per mail (na de peildatum) voor deelname aan het NK. 
Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben aangemeld voor 31 mei 2015, krijgen van de KNWU 
per mail (na de peildatum) een afwijzing.. 

 Over de precieze vooraanmelding voor het WK worden de rijders in de loop van 2015 
geïnformeerd door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
BMX/wedstrijdinformatie/Wereld Kampioenschap BMX. 

 Bij afmelding van een gekwalificeerde rijder tot 4 dagen voor de door de KNWU aangegeven 
uiterste datum van inschrijving, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het WK mits 
de deelname voor 31 mei 2015 is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze datum wordt 
er niet meer aangevuld. 

 Het aantal deelnemers aan het WK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale Ranglijst, tot een maximum van 16 rijders per 
klasse. 

 De precieze reglementen van de Nationale Ranglijst staan in Titel VI, WEDSTRIJD REGLEMENT 
BMX van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op de KNWU 
website, onder BMX/Jury & Reglementen. 

 Indien de UCI de geldende regelgeving t.a.v. deelname WK 2015 wijzigt, heeft de CBMX het recht 
deze veranderingen door te voeren op de Nederlandse Kwalificatie eisen reglement.  

 Rijders, die uiterlijk 31 maart 2015 geen licentie of basislidmaatschap voor 2015 hebben 
aangeschaft worden uit de Nationale Ranglijst verwijderd. 

 Rijders, die voor 31 maart 2015 niet in het bezit zijn van een basislidmaatschap of een licentie en 
die na 1 april 2015 een basislidmaatschap of licentie aanschaffen beginnen met 0 punten op de 
Nationale ranglijst. Eventuele punten behaald in 2014 zijn hierbij vervallen. 

 Rijders, die voor 31 maart wel een basislidmaatschap 2015 hebben, maar nog niet in het bezit zijn 
van een licentie 2015, moeten voor 30 april 2015 een licentie aanvragen bij de KNWU om 
opgenomen te worden in de deelnemerslijst, waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 31 
mei 2015, inclusief de eventueel vereiste keuring. 

 Er is geen dispensatie mogelijkheid.. 

Meetellende wedstrijden 

 Alle meetellende wedstrijden worden jaarlijks gepubliceerd in de BMX Wedstrijdkalender. 

 Daarnaast kunnen punten worden behaald van maximaal 3 AK wedstrijden.  
Met ingang van 1.1.2015 tellen ook de AK’s mee voor de 17+.  
De 3 beste AK resultaten tellen mee voor de voor Positie op de Nationale Ranglijst. 
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Bijlage 1: Punten tabel Nationale KNWU BMX Nationale Ranglijst geldig tot 2 juni 2015 

 
 

Categorie 1 
EK & WK 

Categorie 2 
NK 

Categorie 3 
int. wedstr. 

Categorie 4 
TC & NK Clubs 

Categorie 5 
AK, max. 3 

Aantal 
rijders 

17+ 16- 12+ 11- 17+ 16- 12+ 11- 
time-
trial 

12+ 11- 

            

1e plaats  500 250 200 100 200 100 100 50 25 (1) 14 7 

2e plaats  375 190 175 90 175 90 90 45 22 (2) 12 6 

3e plaats  300 150 150 80 150 80 80 40 19 (3) 10 5 

4e plaats  250 125 130 70 130 70 70 35 17 (4) 9 4 

5e plaats  200 100 110 60 110 60 60 30 15 (5) 8 3 

6e plaats  175 90 100 50 100 50 50 
 

14 (6) 7 2 

7e plaats  150 80 90 45 90 45 40 
 

12 (7) 6 1 

8e plaats  125 70 80 40 80 40 30 
 

10 (8) 5 1 

Uitgeschakeld 
in 1/2e finale 

100 
 

50 
      

3 
 

1/2e 5         35 
 

15 
 

8 (9) 
  

1/2e 6         25 
 

10 
 

7 (10) 
  

1/2e 7         18 
 

8 
 

6 (11) 
  

1/2e 8         15 
 

6 
 

5 (12) 
  

1/4e 5         12 
 

4 
 

4 (13) 
  

1/4e 6         10 
 

3 
 

3 (14) 
  

1/4e 7         8 
 

2 
 

2 (15) 
  

1/4e 8         6 
 

1 
 

1 (16) 
  

1/8e 5         4 
      

1/8e 6         4 
      

1/8e 7         4 
      

1/8e 8         4 
      

Manches 
uitgeschakeld          

1 1 

 

 


