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1. OPEN NK PUMPTRACK 
Het Open NK Pumptrack is een wedstrijd voor 
fietsers, die gehouden wordt op een PumpTrack 


2. Wie kan er meedoen? 
Deelname aan het Open NK Pumptrack is mogelijk 
voor Iedereen uit binnen- en buitenland met een fiets.

Voor deelname aan het “Open NK Pumptrack” is GEEN KNWU licentie verplicht!


Iedere deelnemer moet bij inschrijving een eigen risico formulier ondertekenen, hij of zij verklaard 
hierin dat akkoord gegaan wordt met alle deelname voorwaarden, tevens verklaart de deelnemer 
dat de organisatoren geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel tijdens het 
gehele Open NK Pumptrack 2021 evenement.

Bij deelnemers jonger dan 18 jaar dient het formulier ondertekend te worden door een ouder of 
voogd.


3. Wedstrijd- en leeftijds categorieën: 
Tijdens het officiële Open NK Pumptrack wordt er gereden in de categorie BIKE, 

Er wordt tevens een side event gereden in de categorie STEP/SCOOTER, deze categorie is GEEN 
officieel KNWU kampioenschap.


Wedstrijdcategorien:

1. Bike: voor alle fiets disciplines (m.u.v. E-bikes), Er mogen geen gemotoriseerde voortuigen 

meedoen aan het NK Pumptrack.


Leeftijdsklassen per category:

- Bike: 

- Categorie 1: Kids meisjes u -9 

- Categorie 2: Kids jongens u -9 

- Categorie 3: Jeugd meisjes: u -13 

- Categorie 4: Jeugd jongens: u -13  

- Categorie 5: Jeugd meisjes: u -16 

- Categorie 6: Jeugd jongens: u -16 

- Categorie 7: Masters vrouwen: 30+

- Categorie 8: Masters mannen: 30+

- Categorie 9: Pro vrouwen: 16+

- Categorie 10: Pro mannen: 16+


* Wanneer er minder dan 4 rijders van een categorie zijn, wordt deze categorie samen gevoegd met de 
jongens of meisjes, indien er dan nog geen 4 rijders zijn wordt deze categorie toegevoegd aan de 
categorie er boven. 

* Maximaal 32 deelnemers per klasse. 

http://boostpumptracks.nl


4. Wedstrijd formaat: 
Het Open NK Pumptrack wordt verreden volgens het volgende formaat:

Time trial format met super finale: 

	 Hierbij gaan de deelnemers 1 voor 1 op het parcours om een tijd neer te zetten. Iedere 	 	
	 deelnemer heeft 1 kans om een tijd neer te zetten. 


	 De 10 snelste deelnemers per klasse gaan naar de super finale, waarin ze op nieuw een 	
	 tijd neer gaan zetten. De deelnemer met de snelste tijd in de super finale is uiteindelijk de 	
	 winnaar van de dag.


5. Inschrijving: 
Voorinschrijven kan d.m.v. een email sturen naar events@pumptrack.nl met de volgende 
informatie:

- Voor en achternaam

- Leeftijd

- Welke categorie je wenst deel te nemen.


Inschrijfgeld: €10,- voor KNWU leden, en €15,- voor niet KNWU leden.

(Je hoef niet in het bezit te zijn van een KNWU licentie op deel te nemen).


6. Tijdschema (onder voorbehoud) 
09:00 - 11:00	 Inschrijving 

09:00 - 11:15	 Training

11:20	 	 Rijders briefing

11:30 - 14:45	 Kwalificatie runs

15:00	 	 Super Finale runs, aansluitend prijsuitreiking


7. Reglement: 
In de Pro categorie mag er niet getrapt, afgezet op gestept worden.

In de Pro categorie moet de ketting verwijderd worden.


Bij de overige klassen mag er wel getrapt, afgezet of gestept worden!

Alle deelnemers moeten op het parcours blijven, wanneer het parcours verlaten of afgekort wordt 
volgt diskwalificatie.


Veiligheid rijders:

* Iedereen met een fiets kan meedoen. Fiets dient in goede staat te zijn.

* Er mogen geen gemotoriseerde fietsen of steps meedoen aan de wedstrijd.

* Flat en click pedalen zijn beide toegestaan.

* Helm is verplicht, fullface aanbevolen.

* Lange broek of korte broek met knie beschermers is verplicht

* T-shirt verplicht, lange mouwen en/of elleboog bescherming aanbevolen.

* Schoenen zijn verplicht, open schoenen en/of slippers zijn niet toegestaan.

* Handschoenen zijn aanbevolen.


Gedragsregels:

Deelnemers moeten zich gedragen als professionele atleten, zij mogen de organisator of een van 
hun partners niet in diskrediet brengen. Deelnemers respecteren de organisatoren van het 
evenement en volgen tijdens het evenement altijd hun instructies op.


9. Prijzen 
Medailles en/of produkten voor top 3 per klasse.

Winnaar krijgt een KNWU nationale trui (alle klassen)

Aandenken voor iedere deelnemer (nummerbord)


Over de organisatie 
Boost houdt zich bezig met ontwerpen en aanleggen van BMX en PumpTracks. 
Daarnaast verhuren wij mobiele pumptracks en verzorgen pop-up pumptrack evenementen en 
workshops. Informatie  op www.boostpumptracks.nl

mailto:events@pumptrack.nl

