
 
 
 
 

Reglement BMX training  2022-03 
 

 Van iedere BMX’er wordt verwacht dat hij/zij met respect omgaat met andere 

BMX’ers en de trainers. 

 Van iedere BMX’er wordt verwacht dat hij/zij luistert tijdens de trainingsuren en inzet 

toont. 

 Dragen van je helm, handschoenen en goede kleding is verplicht. En alleen rijden op 

een officiële BMX-fiets. 

 Tijdens de training houd je te allen tijde je helm op tenzij je toestemming hebt van de 

trainer om hem af te zetten. 

 Stil staan op de baan, voor of op de bochten zonder toestemming van de trainer is 

ten strengste verboden. 

 Indien er toch wordt stilgestaan op de baan dan op de plek die is aangewezen door 

de trainer, bijvoorbeeld linkerkant (pro sectie) aan het eind van het tweede stuk. 

 De baan in tegengestelde richting rijden, zonder toestemming van de trainer is ten 

strengste verboden. 

 De training eerder verlaten gaat altijd in overleg met de trainer. Aansluiten bij te laat 

komen alleen in overleg met de trainer. 

 Het starthek mag uitsluitend bediend worden door de trainer of een door het 

bestuur geautoriseerd persoon. 

 De indeling is opgesteld door de trainers. Vragen over de indeling worden schriftelijk 

gesteld aan de trainers. 

 Aanwezigheid wordt geregistreerd door een ouder/rijder op de daartoe bestemde 

lijst in de kantine. 

 Wegens drukte van de groepen wordt langdurige afwezigheid zonder dit te melden 

niet getolereerd en je verliest daardoor je plek in jouw trainingsuur. 

 Halverwege het jaar is er een evaluatie van de indeling en alleen dan zullen er 

wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 

 Tijdens andere trainingsuren dan je eigen trainingsuur, is de baan niet voor jou 

beschikbaar. 

 Ouders op de baan zijn niet toegestaan (ook niet op de startheuvel). 

 Onenigheden, discussies of bepaalde ruzies worden altijd gemeld bij de trainer. 

 Onderhoud aan je fiets gebeurt voor de training, zonder een goed onderhouden fiets 

kan er niet worden getraind. 

 Voor vragen over de training, staat de trainer altijd voor je klaar. 

 Jonger dan 18 jaar dan niet trainen zonder dat er een ouder/verzorger aanwezig is 

  

 De Vertrouwenspersoon binnen FCC The Wheely’s is Bram Ruarus 


