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Protocol afgelasten wedstrijd afdeling West 
 
Inleiding 

 
Wanneer een gebeurtenis, situatie of gebrekkige accommodatie/baanconditie er toe leidt dat 
een fietscrosswedstrijd niet kan plaatsvinden, dient deze te worden afgelast. 
 
Situaties kunnen o.a. zijn: 
1. Verwachte weersomstandigheden in de week voor- of op de wedstrijddag 

a. Code oranje of rood. 
b. Lage gevoelstemperatuur (nader te bepalen) 

2. Onbereikbaarheid accommodatie door verkeersafzettingen. 
 
Voor het afgelasten van een fietscrosswedstrijd onderscheiden wij twee typen afgelastingen.  
1. Een afgelasting voorafgaand aan de wedstrijddag 
2. Een afgelasting op de wedstrijddag zelf. 
Onderstaande protocollen geven aan hoe een vereniging, de Chief Commissaire en het 
afdelingsbestuur of de afdelingsvertegenwoordiger in een dergelijke situatie dienen te handelen. 
 

Toepassing 
 

Dit protocol is opgesteld voor alle wedstrijden georganiseerd door het afdelingsbestuur van 
afdeling West(BWC en BWCC). 
Bij wedstrijden georganiseerd door regionale organisatoren(o.a. NHC, ZHC, MNC, ZHK of 
club2) kan het protocol toegepast worden, met dien verstande, dat daar waar in dit protocol 
naar het afdelingsbestuur wordt verwezen, de regio of de club2 organisatie het 
verantwoordelijke orgaan is. 

Deze regionale organisatie verantwoordelijken zullen onderling moeten afstemmen, wie voor 
welke actie of maatregel aanspreekbaar en/of verantwoordelijk is. De richtlijnen van dit protocol 
kunnen als basis dienen voor deze afstemming. 
 
1. Afgelasting voorafgaand aan de wedstrijddag: 

 
Wanneer er voorafgaand aan de wedstrijddag zich omstandigheden voordoen, waardoor het 
verrijden van de geplande fietscrosswedstrijd in gevaar komt, dient het bestuur van de 

desbetreffende vereniging contact op te nemen met het afdelingsbestuur. Dit dient zo vroeg 
mogelijk te gebeuren, echter uiterlijk op donderdagavond voorafgaand aan het weekend waarin 
de wedstrijd plaatsvindt. 
Ook als zich mogelijk problemen voor zouden kunnen doen tussen de donderdag en de 
wedstrijddag, zoals te verwachten weersomstandigheden, die het verrijden van de wedstrijd 
onmogelijk zouden kunnen maken wegens een slechte baanconditie of een extreme 
weersverwachting, zal het verenigingsbestuur uiterlijk donderdagavond contact over op moeten 
nemen met het afdelingsbestuur. 

Primair contact via email: bestuur@bmxwest.nl  
Secundair via de vermelde telefoonnummers van het afdelingsbestuur. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging om tijdig het afdelingsbestuur op 
de hoogte te stellen van te verwachten problemen. 
Ook dient de betreffende vereniging te allen tijde tussen donderdag voor de wedstrijd en de 
wedstrijddag zelf een optimale communicatie te onderhouden met het afdelingsbestuur. 
Contactpersonen zullen per geval worden vastgesteld en afgesproken telefoonnummers zullen 

te allen tijde bereikbaar moeten zijn. 
 
Bij problemen, die dreigen te ontstaan tussen de donderdag voor de wedstrijd en de 
wedstrijddag zelf, dient de vereniging per direct het afdelingsbestuur op de hoogte te stellen. 
Vanaf dat moment wordt gehandeld volgens vorige alinea. 
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Op basis van het karakter van de te organiseren wedstrijd zal er door het afdelingsbestuur een 
besluit genomen worden over de te nemen stappen. 

 
Indien mogelijk, zal de wedstrijd worden verplaatst, worden geruild met een andere vereniging 
of zal de wedstrijd op een andere baan plaatsvinden, maar wel georganiseerd door de 
vereniging, waarvan de wedstrijd is afgelast. Deze beslissing zal door het afdelingsbestuur 
genomen worden in overleg met de betrokken vereniging(en). 
 
Uiterlijk vrijdagavond zal er door het afdelingsbestuur gecommuniceerd worden over de 
beslissing, die er genomen is.  

Deze beslissing zal gecommuniceerd worden naar de verenigingen binnen afdeling West, via 
de bij het afdelingsbestuur bekende e-mail adressen en zal gepubliceerd worden op de website 
www.bmxwest.nl .  
Het is de verantwoordelijkheid van de alle deelnemende verenigingen hun eigen leden tijdig te 
informeren over de genomen beslissingen en eventuele wijzigingen! 
 
Bij problemen ontstaan na vrijdagavond, zullen de verenigingen via een bij het afdelingsbestuur 
bekend telefoonnummer op de hoogte worden gesteld en/of gehouden. 
Dit telefoonnummer dient te allen tijd bereikbaar te zijn.  

Het afdelingsbestuur neemt uitsluitend contact op met het opgegeven telefoonnummer. Indien 
dit nummer door omstandigheden niet beschikbaar is, dient de betreffende vereniging tijdig een 
ander telefoonnummer aan het afdelingsbestuur door te geven.  
Uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijddag. 
Deze telefonische informatie zal kort en bondig zijn, waarbij discussies over de situatie niet 
zullen worden gevoerd, om zodoende in een kort tijdsbestek alle verenigingen te informeren. 
 
Voor de organisatoren van de afsluitende BWC met prijsuitreiking van het eindklassement wordt 

het verplicht een door het afdelingsbestuur goedgekeurde uitval mogelijkheid vast te leggen, 
zodat deze wedstrijd te allen tijde kan plaatsvinden. 
Deze uitval mogelijkheid dient zodanig gelegen te zijn, dat opvang en doorsturen van mogelijke 
deelnemers vanuit de oorspronkelijke locatie naar de vervangende locatie binnen en redelijke 
tijd mogelijk is. 
 
 
2. Afgelasting of tijdelijk stillegging op de wedstrijddag. 

 

Het afgelasten van een wedstrijd op de wedstrijddag dient te allen tijde voorkomen te worden. 
Echter er kunnen zich situaties van overmacht voordoen, waardoor het afgelasten van de 
wedstrijd niet voorkomen kan worden. 
 
In het geval de vereniging, het afdelingsbestuur, de afdelingsvertegenwoordiger of CC de 
wedstrijd wil afgelasten dienen er aan de volgende eisen te zijn voldaan: 
 

- In geval van een slechte of gevaarlijke crossbaan dient deze getest te zijn door minimaal 
drie rijders, waarvan minimaal één rijd(st)er in de leeftijd jonger dan acht jaar, één 
rijd(st)er in de leeftijd van 8-12 jaar en een rijder uit de klasse boys 17+. De bevindingen 
van deze rijders en de CC betreffende de veiligheid zijn zeer belangrijk, maar niet 
bindend. 

- In geval van extreme weersomstandigheden vlak voor de aanvang van de wedstrijd of 
tijdens de wedstrijd, zal de wedstrijd tijdelijk worden stilgelegd en zullen de 

omstandigheden en de verwachtingen worden beoordeeld.  

- Deze bevindingen en/of beoordelingen worden ingebracht in het overleg van de drie 
partijen(verenigingsbestuur, afdelingsbestuur & CC). 

- Afhankelijk van de omstandigheden kan besloten worden tot: 
a. Afgelasten van de wedstrijd voor aanvang van de wedstrijd(training) 
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b. Stilleggen van de wedstrijd voor een bepaalde tijd. 
c. Afgelasten van de wedstrijd na een gedeelte van de wedstrijd of na het 

verstrijken van de geplande stillegging, met dien verstande, dat er voor het 

verdere verloop geen verbetering meer is te verwachten.. 

- Alle drie de partijen dienen gezamenlijk een unanieme beslissing te hebben genomen. 

- Bij een niet unanieme afstemming, zal het afdelingsbestuur, conform het WRB artikel 
6.1.011 de uiteindelijke beslissing nemen. 

- De personen, die betrokken zijn in het overleg betreffende de afgelasting, 
communiceren niet met andere personen, totdat er een beslissing genomen is. 

- Tot het moment van bekendmaking, zal op geen enkel wijze door de organisatie een 
poging worden ondernomen om rijders of bezoekers buiten het wedstrijdterrein over de 
eventuele afgelasting te informeren. 

- Alleen de CC communiceert over het daadwerkelijk afgelasten. Hij doet dit via de 
geluidsinstallatie die aanwezig is bij de wedstrijd. Indien deze niet voorhanden is, zal hij 
deze mededeling doen nadat er geprobeerd is alle aanwezigen op één plek te 
centraliseren. 

- Er zal direct gecommuniceerd worden over het verdere verloop van de dag. 

- Een fietscrosswedstrijd kan op de wedstrijddag nooit worden afgelast voorafgaand aan 
de aanvang van de wedstrijd. Dit houdt in het geval van een BWC of BWCC in dat er 
geen mededelingen gedaan kunnen worden voor 9:00 uur.  

- Als er nog onduidelijkheid is over het afgelasten van de wedstrijd om 9:00uur zal zowel 
het begin van de training als de start van de inschrijving worden uitgesteld tot 9:30uur, 
zodat er tijd is een beslissing te nemen. 
 

- Bij afgelasting op de wedstrijddag volgens punt a: 
o Bij afgelasting voor de zomer vakantie, zal getracht worden de wedstrijd te 

verplaatsen naar een andere datum. 
o Bij afgelasting na de zomer vakantie, zal getracht worden de wedstrijd te 

verplaatsen naar: 
 een andere datum bij de organiserende vereniging. 
 een andere datum en locatie, maar wel georganiseerd door de vereniging, 

waarvan de wedstrijd is afgelast.  
 Indien beide opties niet meer uitvoerbaar zijn, kan dit tot gevolg hebben, dat 

de wedstrijd vervalt. 
o Deze beslissingen zullen door het afdelingsbestuur genomen worden in overleg 

met de betrokken vereniging(en). 
 

- Bij afgelasting op de wedstrijddag volgens punt c: 
o Afgelastingen zullen behandeld worden conform vorenstaand punt, echter met 

volgende mogelijke uitzonderingen: 
 Bij minimaal 1 complete verreden manche Eigen klasse, kan conform het 

WRB artikel 6.1.025, de wedstrijd als verreden worden beschouwd in is het 
resultaat van die manche bepalend voor de einduitslag. 

 Bij afgelasting in een verdere fase van de wedstrijd vóór de finale, zullen de 
resultaten van de vorige fase gelden als finale resultaat. 
 

3. Consequenties op verkochte BWC abonnementen bij het vervallen van een of meerdere 

wedstrijden zijn vastgelegd in het WRW. 
 
Telefoonnummers afdelingsbestuur 

Ad Jansen     06 19218504 
Yvonne Plaisant van der Wal  06 17707458 
Hans Hogenboom    06 48058479 
Robin van der Kolk    06 31005906 
Jim Volkers     06 42231135 


