Keuzehulp BMX licenties 2021
Welke wedstrijden wil je in 2021 gaan rijden?
bond

soort wedstrijd

KNWU

NFF

NFF

KNWU start licentie
tussen €10,- en €25,- afhankelijk van leeftijd.zie link KNWU voor tarieven
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/startlicentie
persoonlijk aanvragen via mijnknwu.nl
persoonlijk aanvragen via mijnknwu.nl vanaf 2 januari.
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/stuurbordnummer-aanvragen
je krijgt geen bericht wanneer het nummer is toegewezen. Zelf checken in mijnknwu.nl

nodig:
kosten:
hoe:
stuurbord:

Federatiekaart (geen fysieke kaart)
€ 10,- per jaar (onderdeel van FCCBarendrecht contributie)
Automatisch na betaling contributie FCCBarendrecht
Wordt eenmalig door FCCBarendrecht verstrekt

nodig:
kosten:
hoe:
stuurbord:
Extra:

Federatiekaart (geen fysieke kaart)
Geen extra kosten € 0,Automatisch na betaling contributie FCCBarendrecht
Wordt eenmalig door FCCBarendrecht verstrekt
Kwalificatie NK door deelname aan minimaal 5 provinciale kampioenschappen (2019)
Kwalificatie eisen 2021 volgen door landelijk NFF

Checklist KNWU
voor aanvragen
van licentie

KNWU

nodig:
kosten:
hoe:
stuurbord:
Transponder:
15 en 16 jaar:
17 jaar en ouder:

Cruisers:

handig:

KNWU

C2C (clubwedstrijd), ZHC (Zuid Holland Cup provinciaal) BWC (BMXWest competite regionaal) NKC (NK Clubs)

nodig:
kosten:
hoe:
stuurbord:

nodig:
extra:

District wedstrijden Zuid

Provinciaal kampioenschappen (landelijk), NCK (Nationaal club kampioenschap, NK (Nederlands kampioenschap

check jaarlijks je actuele persoonsgegevens (adres / email) op mijnknwu en meld aanpassingen bij FCCB ledenadministratie

* pasfoto mag niet ouder zijn dan 5 jaar
* er mogen geen openstaande facturen (contributie etc) zijn bij eigen club(s) en KNWU
* kies voor de juiste discipline (BMX) / categorie
* de licentie van KNWU is digitaal en kan gedownload worden via mijnknwu
* de KNWU licentie 2020 is miv van 01.01.2021 niet meer geldig. Vraag tijdig je nieuwe licentie aan indien je deelneemt aan een andere discipline (bijv. Veldrijden)

TC (nat. Topcompetitie) 3N (3Nations cup), EC (European Cup)

KNWU wedstrijdlicentie
Afhankelijk leeftijd en klasse.
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/licentiekosten
zelf aanvragen via mijnknwu
zelf aanvragen NA akkoord wedstrijdlicentie
zelf aanvragen via mijnknwu. Mogelijke veranderingen rond transponders in 2021
Dispensatie klasse hoger mogelijk (15 ->16 jaar / 16 -> junior men)
Licentiekeuze man
* Sportklasse 17-24: geen kwalificatiepunten NK, EK, WK
* Amateur 17-24: kwalificatiepunten NK, EK, WK
* Junior: Topsport, 8-meter en pro-sectie, 17 en 18 jaar
* Elite: Topsporter, 8-meter en pro-sectie, 19 jaar en ouder
Licentiekeuze vrouw
* Sportklasse 17-24 wel kwalificatiepunten NK, EK, WK
* Junior: Topsport, 8-meter en pro-sectie, 17 en 18 jaar
* Elite: Topsporter, 8-meter en pro-sectie, 19 jaar en ouder
Licentiekeuze Cruisers
* Indien alleen cruiser klasse gereden wordt, dan kiezen voor Sportklasse
* indien je zowel cruiser als 20 inch rijdt, dan je licentiekeuze bepalen op basis van je 20 inch licentie keuze (ivm ranking punten)
* Rijders van 30 jaar en ouder die internationaal in de klasse Masters uit willen komen moeten kiezen voor de licentie Amateur/Master
Buitenlandverzekering wedstrijden per dag af te sluiten via mijnknwu

NK (Nederlands Kampioenschap, EK + WK (Europees en Wereldkampioenschap)

KNWU wedstrijdlicentie
Deelname na kwalificatie + persoonlijke aanmelding wedstrijd
Volg Nationale ranking (Top 16 EK en WK / Top 32 NK)

