1 Algemene informatie
Wedstrijd:
Datum:

NK Clubs
17 oktober 2021

Organisatie:
Locatie:

FCC The Wheely’s, Baarn
Husqvarna BMX Circuit, De Geerenweg 6E, 3741 RS Baarn

Informatie:

thewheelysbaarn@gmail.com
Website: www.thewheelys.nl
Facebook: https://www.facebook.com/FCC.The.Wheelys
Telefoon: 06 100 88 933
Inschrijven/Inschrijfgeld:
Aanmelden wedstrijd:
Via BMXNederland.nl kan de verenigingscoördinator de club deelnemers aanmelden




Inschrijfgeld per club € 7,50
Inschrijfgeld per deelnemer € 5,50
Toegangsprijs begeleiders € 6,00

Per deelnemer 1 begeleider/ Ouder. Per 5 ingeschreven clubleden mag er 1 extra begeleider
worden toegevoegd. Per club is er 1 Clubvertegenwoordiger toegestaan. De club betaald
dan voor rijders, begeleiders en het inschrijfgeld van de club.
LET OP: max 1 begeleiders per rijder! Per 5 rijders 1 extra begeleider
Het totale bedrag, dus rijders, begeleiders en club inschrijving dient overgemaakt te worden
op rekening nr: NL98 RABO 0304 76 72 47 van Fcc The Wheelys o.v.v verenigingsnaam en
aantal deelnemers en begeleiders. Er is bij de ingang GEEN kassa aanwezig.
Rekenvoorbeeld: 10 rijders -> 10 begeleiders, 2 extra begeleiders en 1 clubbegeleiders.
Vereniging maakt dan over aan organisatie : 10 *5,50 + (10+3)*6,00+ 7,50 = €140,50.

Vrije training: Woensdag 13 oktober 2021 19.00 uur tot 21.00 uur
€ 4,00 p/p
Als er Junior/Elite rijders aanwezig zijn zal de pro-sectie niet open gezet worden!
Deze wordt tijdens het NKC niet gebruikt.
Voor de training: Aanmelden in de kantine.

Parkeren:

Algemene parkeerplaats sportcomplex,
parkeerplaats t.o. zwembad De Trits

Overnachten: Er is geen campingmogelijkheid bij de club. Overnachtingen kunnen bij
camping “De 7 Linden” worden geboekt. 10 minuten vanaf de baan, richting Hilversum.
Corona afspraken op en rond de baan
Voor het door laten gaan van deze wedstrijd hebben wij met de Gemeente Baarn bindende
afspraken gemaakt over aantallen toeschouwers, gebruik van ruimte en wedstrijd verloop.
Hier MOETEN wij ons aan houden en wij vragen uw begrip voor wat extra loop werk en op
het oog wat lastige regels. Maar om een groot evenement als het NKC te laten doorgaan is
dit helaas wel noodzakelijk.
Daarom de volgende afspraken:
Wedstrijd en trainingsverloop
Deelnemers krijgen een kleurcode :
Rijders t/m 12 jaar : groen – Begeleider : groen
Rijders 13 t/m 16 jaar : geel – Begeleider : Geel
Rijders 17+ jaar : rood: Begeleider : Rood
Extra begeleider krijgt een apart bandje, heeft toegang tot alle keuren.
Toegang tot het wedstrijd terrein uitsluitend via de naastgelegen ijsbaan. Op vertoon van je
bandje krijg je toegang tot het wedstrijdterrein. De toegang is afhankelijk van de wedstrijd.
Als de klassen tot 13 jaar rijden hebben alleen groene begeleiders toegang en
clubbegeleiders (blauw).
Toegang tot de ijsbaan.
Op vertoon van een geldige coronatest/ corona vaccinatie QR code / of aantoonbaar Corona
immuniteit wordt er toegang verleend tot de ijsbaan. Bij binnenkomst wordt dit
gecontroleerd en iedereen ontvangt een bandje (wit) dat aangeeft dat hij/zij reeds
gecontroleerd is. Om toegang tot de baan te krijgen moet dus in de clubtent op de ijsbaan
een button worden opgehaald die toegang verleent tot het circuit.
Indien een begeleider niet beschikt over 2 kleuren bandje/ button wordt de toegang
geweigerd.
Tijdens de wedstrijd is het dus toegestaan op vertoon van de geldige kleuren bandjes, om
langs de baan de rijders aan te moedigen.
De rijders rijden per kleurenblok 3 manches. De wedstrijd is dermate ingedeeld dat er
voldoende rust is tussen de manches voor de rijders. De rijders/ begeleiders mogen niet
terug naar de ijsbaan via de ingangsroute, maar moeten buitenom terug naar de ijsbaan.
Na de 3de manche gaan alle rijders terug naar de ijsbaan, zo ook de toeschouwers die horen
bij de kleur van hun rijder. Omdat op het terrein 1 richtingsverkeer geldt gaan de rijders en
begeleiders terug naar de ijsbaan via de eigenlijke ingang van het terrein. De volgende
kleurengroep komt dan binnen via de ijsbaan op vertoon van kleurenbandje.

Is een rijder na 3 manches uitgeschakeld dan moeten wij helaas afscheid van elkaar nemen.
(Geldt natuurlijk niet als er nog broertjes en /of zusjes in de strijd zijn)
Langs de baan mag een clubtent van 3x3 worden geplaatst. Kost niets. Ook op de ijsbaan
mag een clubtent worden geplaatst. Deze mag niet groter zijn dan 25 m2 en op ruime
afstand worden geplaatst van de andere clubtenten. Ook dit is gratis.

2 Wedstrijd informatie
Klassen indeling:
De klasse indeling is door de KNWU bepaald. De kleuren indeling is als volgt:
Blok Groen
 Boys 4/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 Girls 4/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Blok Geel
 Boys 13, 14, 15, 16
 Girls 13, 14, 15, 16
Blok Rood
 Sportklasse 17-24; 25+
 Vrouwen 17+
 Cruisers -16,17-29, 30-44, 45+, Cruiser Woman 13+
Opmerkingen:
 Rijders uit de Junior/Elite Women en Men klasse mogen niet deelnemen aan de 24” cruiser
klassen van dezelfde leeftijd.
 Een rijder mag slechts in 1 klasse deelnemen. Dit ivm het tijdschema en de coronaregels.
 Elke klasse moet bestaan uit tenminste 9 rijders, anders wordt deze samengevoegd met de
eerstvolgende hogere klasse.
 Clicks zijn alleen toegestaan voor de klassen 13 jaar en ouder.
 Tot en met 12 jaar: Baan : 3de stuk links aanhouden
 Vanaf 13 jaar, alle klassen, Baan: 3de stuk rechts aanhouden.
 Als de corona regels nog gelden dan zal er in blokken worden gereden.
 - Blok Groen Boys / Girls klassen t/m 12 jaar
 - Blok Geel Boys / Girls klassen 13 t/m 16 jaar
 - Blok Rood Boys / Girls klassen 17 + / Alle cruiser klassen.

Tijdschema:

Streeftijden

Activiteit

09.00 – 10.00
08.00 – 09.00 uur

Afmelden rijders
Starthektraining
Boys t/m 12, Girls t/m 12
Blok groen
09.00 uur – 9.45 uur
Starthektraining
Boys 13, 14, 15; 16;
Girls 13/14, 15/16;
Blok Geel
09.45 uur – 10.30
Starthektraining
Women Junior, Men Junior, Women Elite, Men Elite, Masters,
Vrouw 17+, Sportklasse 17-24, 25+
Cruisers
Blok Rood
10.30
Er wordt geen parade gehouden
10.40
Wilhelmus, start manches blok Groen
Wedstrijd aanvang
10.45 uur
Manches Blok groen (3 moto’s)
12.30 uur*
Manches blok geel (3 moto’s)
13.45 uur*
Manches blok rood (3 moto’s)
15.00 uur*
1/4 finales
Aansluitend
½ finales
Aansluitend
1/1 finales
Rond 17.00*
Einde wedstrijd
Aansluitend Prijsuitreiking
* Alle tijden zijn streeftijden

Transponders
De wedstrijd wordt zonder transponder verreden. Er is ook geen mogelijkheid tot huur of
aankoop van transponders.
Prijzengeld:
Voor deze wedstrijd is geen prijzengeld beschikbaar.

Prijzen Klassen
Er zijn geen prijzen per klasse. De 12 best scorende rijders per vereniging tellen mee. De
vereniging met de meeste punten is winnaar. Een rijder mag NIET in 2 klassen uitkomen.
Prijsuitreiking
Direct na de finales worden de prijzen uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats op de
startheuvel. De eerste 8 verenigingen ontvangen een beker. Alle verenigingen ontvangen bij
de aanmelding een aandenken.

