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REGLEMENT BIKE-OFF WEDSTRIJD EK EN WK KWALIFICATIE 2012 
 

1. De Bike-off zal worden verreden conform de wedstrijdregels zoals omschreven in het Wedstrijd 
Reglement Fietscross (WRF) 2012 met de volgende aanvullingen. 

 
2. Tijdens de Bike-off kunnen rijders zich plaatsen voor deelname aan het Europees – (EK) en 

Wereldkampioenschap (WK) in de volgende internationale klassen; 
 - Men 17-24 
 - Men 25-29 
 - Men 30 en ouder 
 - Masters 
 - Women 17+ 

 
Voor kwalificatie eisen, zie document  “Kwalificatie eisen NK - EK – WK 2012”  

 
3. De deelnemers aan EK en WK in bovenstaande klassen dienen zich te plaatsen via de volgende 

kwalificatie groepen; 
 a. Men 17-24 samengesteld uit rijders in de; 
  - Nationale Elite Men die tijdens internationale wedstrijden geen Elite rijden. 
  - Nationale Junior Men die tijdens internationale wedstrijden geen Junior rijden 
  - Nationale Sportklasse 17-24 
 b. Men 25-29 samengesteld uit rijders in de; 
  - Nationale Elite Men die tijdens internationale wedstrijden geen Elite rijden. 
  - Nationale Sportklasse 25+ 
 c. Men 30 en ouder (inclusief Masters) samengesteld uit rijders in de; 
  - Nationale Elite Men die tijdens internationale wedstrijden geen Elite rijden. 
  - Nationale Sportklasse 25+ 
 d. Women 17+ samengesteld uit rijdsters in de; 
  -  Nationale Elite Women die tijdens internationale wedstrijden geen Elite rijden 
  - Nationale Elite Women die tijdens internationale wedstrijden geen Junior rijden 
  - Nationale Women 17+ 

  
4. Deelnemers dienen zich op de wedstrijddag op de aangegeven tijd tijdig in te schrijven. 
 
5. De deelnemers worden ingedeeld op basis van de stand na TC-1.  
 
6. De volgorde van indeling is als volgt: 
 - Nationale Elite 
 - Nationale Junior 
 - Nationale Sportklasse/Vrouwen 17+ 
 
7. Het aantal kwalificatie plaatsen is pas bekend na TC-1, omdat het aantal Nederlandse deelnemers in 

de betreffende klassen tijdens TC-1 bepalend is voor het aantal kwalificatie plaatsen.  
 


