
Nationale ranglijst. 

 
Nationale ranglijst BMX Challenge klassen tot en met nieuwelingen + cruisers. 
(Let op: Deze ranglijst is niet voor Elite, junioren en sportklasse rijders) 

 

Aanleiding: 
Er zijn een paar problemen die wij voor jullie rijders op willen lossen met deze ranglijst: 

 

– Als je geblesseerd bent moet je je nu elke wedstrijd melden. Dat is niet fijn als je een blessure 

hebt en hier stoppen we dus mee. 

– Als je geblesseerd bent in april en mei kan je je eigenlijk niet meer kwalificeren voor de NK de 

EK en de WK. Dit is, zeker voor onze toppers, niet goed. 

 

 

Voorlopige uitwerking plan: 
 

Bij een groot aantal wedstrijden die je fietst krijg je punten voor de nationale ranglijst. Dit is 

vergelijkbaar zoals dat ook de tennis wereldranglijst werkt. Op basis van de ranglijst op een 

bepaalde datum, kan je je kwalificeren voor NK, EK en WK. 

 

Welke details over de ranglijst moet je weten? 

− Een rijder behaalt punten voor de nationale ranglijst bij WK, EK, overige aangewezen 

internationale wedstrijden, NK en NKC en TC wedstrijden 

− Behaalde punten tellen 365 dagen, waarna deze punten vervallen 

− Ranglijst wordt in het najaar 2012 3 maal gepubliceerd. 

− Kwalificatie systeem veranderen niet. 75% deelnemers op ranglijst naar NK, 50% 

deelnemers naar de EK en WK. Omdat alle rijders die op de ranglijst staan tellen betekend 

dit voorlopig dat er in de praktijk meer rijders naar de NK, EK en WK mogen. (Bedenk dat 

voor alle wedstrijden een maximaal aantal deelnemers telt van 16 of 32). Kwalificatie data 

worden bekend gemaakt in de landelijke besluiten 2013. 

− Bij een wedstrijd waar 12 of meer rijders meedoen krijg je meer punten dan een wedstrijd 

waar 11 of minder deelnemers zijn.  

− TC 4, 5 en 6 zijn de enige wedstrijden in 2012 die tellen voor de ranglijst.  

 
 

Waar haal ik punten?        
 

Voor de punten hebben we 3 categorieën gemaakt: 

1. De World Challenge en de European Challenge (=eindronde). 

2. Het Nederlands Kampioenschap, en internationale wedstrijden die door de CFX aangewezen 

zijn. (Interlands en eventueel enkele EK Challenge rondes. Deze wedstrijden worden bekend 

gemaakt in de landelijke besluiten van 2013.  

3. Topcompetitie wedstrijden en het NKC  

 

 

 

 

Op de achterkant staat de puntentelling! 
 

 



 

                                                                  

Hoeveel punten kan ik per categorie halen?*   Publicatiedatum: 

 

Plaats Cat. 1 

(WK + EK) 

Cat. 2 

(NK + 

Overige 

aangewezen 

wedstrijden) 

Cat. 3 

TC en NKC 

Aantal 

rijders 

12 of 

meer 

11 of 

minder 

12 of 

meer 

11 of 

minder 

12 of 

meer 

11 of 

minder 

1 500 250 200 100 100 50 

2 375 190 175 90 90 45 

3 300 150 150 80 80 40 

4 250 125 130 70 70 35 

5 200 100 110 60 60 30 

6 175 90 100 50 50 25 

7 150 80 90 45 40 20 

8 125 70 80 40 30 15 

½ uitg 100  50  15  

¼ uitg       

*Na 1 jaar kan deze telling aangepast worden. 

 

 

Ranglijst wordt gepubliceerd op www.bmxandmore.com. 

 

publicatiedatum 

12-09-2012 

26-09-2012 

10-10-2012 

 


