Regels verplichte BMX Clubshirts m.i.v. 2017
Met ingang van 1 januari 2017 is de regelgeving voor het verplicht dragen van een Clubshirt bij BMX
wedstrijden aangepast en verscherpt.
Deze regelgeving geldt ook tijdens de training indien dit een onderdeel van de wedstrijd is.
Onderstaande is in een aantal gevallen in afwijking van de eisen gesteld in KNWU reglement Titel 1.
Daar waar in dit document geen afwijkende regels zijn aangeven blijven de regels van Titel 1 van kracht.

Nationale en Internationale wedstrijden
1. Alle licentiehouders t/m 16 jaar zijn verplicht om een officieel geregistreerd clubshirt te dragen
tijdens een Nationale en/of Internationale wedstrijd.
Clubs kunnen geen ontheffing(vrijstelling) verlenen tot deze verplichting,
2. Het Nationaal Team, het Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale
Talenten Teams rijden verplicht in hun officieel geregistreerde teamkleding.
3. Leden van een bij de UCI of KNWU geregistreerd team rijden verplicht in het officieel
geregistreerde shirt van hun team.
Minimum leeftijd van een lid van een KNWU team is 13 jaar.
Het is rijders 12 jaar en jonger verboden een team shirt te dragen.
4. Alle Clubs en teams zijn verplicht om hun Club of team shirt te registreren bij de KNWU.
5. Het dragen van een Nationaal tricot niet is toegestaan tijdens Nationale wedstrijden, zoals het
NK, NKC en de TC’s.
6. Het is niet toegestaan voor de Challenge Klassen om met een kampioensmouw te rijden.
7. Rijders 17 jaar en ouder, met uitzondering van team leden, zijn vrij in de keuze van hun shirt,
behalve als hun club hen verplicht tot het dragen van een clubshirt.
De controle op de verplichting tot het dragen van een clubshirt berust in eerste instantie bij het
desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een sanctie dienen op te nemen.
Het clubbestuur en/of een bevoegde KNWU official kan het niet dragen van een geregistreerd club of
team shirt tijdens de wedstrijd melden bij de dienstdoende PCP.
Vervolgens kan door de dienstdoende wedstrijdleiding in tweede instantie controle worden uitgevoerd en
een sanctie worden opgelegd conform het WRB Titel 6.
Het niet naleven van deze verplichting tijdens een wedstrijd kan leiden tot diskwalificatie van de rijder.
De sancties bij onjuist club of team shirt zijn:
Een officiële waarschuwing tijdens de training,
Een officiële waarschuwing en een DNF bij eerste waarneming tijdens de wedstrijd,
Bij een tweede waarneming volgt een tweede officiële waarschuwing, resulterend in een
diskwalificatie (DSQ) voor de gehele wedstrijd(alle klassen). Zie WRB artikel 6.1.064

Afdelingswedstrijden
1. Afdelingen zijn vrij om regels op te stellen voor verplicht het dragen van een clubshirt tijdens
afdelingswedstrijden.
2. Afdeling mogen verplichtingen tot het dragen van clubshirts van clubs als die strenger zijn dan de
afdelingseisen niet ongedaan maken.
De controle op de naleving zal bepaald worden door de betreffende afdeling.
Sancties kunnen worden opgelegd conform het WRB Titel 6.

Regionale en clubwedstrijden
1. Organisatoren van regionale wedstrijden zijn vrij om gezamenlijk regels op te stellen voor
verplicht het dragen van een clubshirt tijdens interclubwedstrijden.
2. Clubs zijn vrij om de regels voor verplichte clubshirts zelf te bepalen met in achtnemen van de
reglementen van de KNWU.
3. Regionale organisatoren mogen verplichtingen tot het dragen van clubshirts van clubs als die
strenger zijn dan de regionale eisen niet ongedaan maken
De controle op de naleving zal bepaald worden door de betreffende regionale organisatoren of voor
clubwedstrijden door de betreffende club.

Privé sponsor uitingen
Clubs mogen zelf bepalen of rijders privé sponsor uitingen op hen shirt mogen plaatsen.
Zie voor het reglement WRB Titel 6 artikel N 6.1.084.02 voor de toegestane mogelijkheden.
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KNWU referentie artikelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N 1.3.027.01
N 1.3.047.01
N 1.3.080.01 t/m N 1.3.080.08
6.1.064
N 6.1.084.01 en N 6.1.084.02
N 6.1.086.01

Teams 2017
JP Sports
Elwin Remmerts
Gerlinda Remmerts
JOSH BMX TEAM
Brian van Eeuwijk
Nick Geerling
Dave Kleiboer
Nick Onrust
Monique van de Valk
LK66
Lieke Klaus
Timo Louwerse
Randy van Os
Nick Roelofs
Ryan Roelofs
Pure BMX Team Nederland
Kevin Cissen
Max Duymelinck
Teun Kivit

Velocity BMX
Roberto Blom
Patrick Hartveld
Bailey Hoogendoorn
Jeroen Stam
Mathijs Stam
Verlu Nederland
Judy Baauw
Kim Huizing
Tom Mandemakers
Nick van der Sanden
Kris Verstappen
Talent Team West
Xander Bak
Joesry de Groot
Kris Kuiper
Roy Kater
Matthew Sikma
Odin Verhoog
Yvette de Waard

Team TVE-Oegema
Robin Dijk
Joris Harmsen
Rowin Heynen
Ian van Heugten
Ynze Oegema
Mitchel Schotman
Laura Smulders
Merel Smulders
Julian Bijsterbosch
Stef van Doren
Dinand Heynen
Martijn Jaspers
Rinke Oegema
Sytse Oegema
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