Wedstrijdbepalingen
1. Achtervolginsrace over 1000 meter met keerboei. Onervaren C4+ 500 meter
achtervolgingsrace zonder keerboei. Bij een groot aantal inschrijvingen kan
ervoor worden gekozen het mix2x-veld over 500 meter te laten verlopen.
2. Deze competitiewedstrijd wordt gehouden volgens het Reglement voor
Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
3. Wedstrijdleiding: dhr R. van Groesen en dhr S.B. van den Oetelaar
wedstrijdleiding.ans@wsr-argo.nl. Hoofd van de jury: dhr A.R.J. Zegers.
Organisatie: najaars@wsr-argo.nl
4. Inschrijvingen tot dinsdag 8 november 20:00. Wijzigingen tot woensdag 9
november 18:00.
5. Inschrijfgeld: C4+, 4+ en 2x: €25, Mix2x: €15. Betalen vóór 11 november 2016
23.59 uur naar NL29INGB0681075686 t.n.v. W.S.R. Argo o.v.v. [verenigingsnaam]
ANS.
6. De loting zal plaatsvinden op woensdag 9 november om 20:00 op de W.S.R.
Argo en zal aansluitend worden gepubliceerd op de www.wsr-argo.nl/ans.
7. De stuurliedenvergadering is verplicht voor alle stuurlieden, alsook de voor
alle boegen van de 2x-velden.
8. Eerste start: 8:45
9. Ploegen starten ‘s ochtends één keer en ‘s middags één keer. Grote velden
(4+, OnervC4+) worden in tweeën gesplitst om dubbel bootgebruik te faciliteren.
Het Mix2x-veld start alleen één keer in de middag. Indeling geschiedt op basis
van loting.
10. De borg voor de rugnummers bedraagt €10.
11. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd vertrekken bij het vlot.
Iedere ploeg moet minimal 10 minuten voor de starttijd aanwezig zijn bij de
toegang naar het startgebied. Wanneer ploegen zonder geldige reden te laat
aan de start verschijnen, zullen zij worden uitgesloten van deelname aan de
desbetreffende race.
12. Op aanwijzigen van de vlotverantwoordelijken moet de ploeg de boot na
de race uit het water halen om ruimte te creëren op het vlot. Indien de boot
wordt overgenomen, legt de ploeg aan bij het wisselvlot. Dubbel bootgebruik is
toegestaan mits goed aangeduid voorafgaand aan de loting. Hiervoor graag een
schematisch overzicht sturen naar de wedstrijdleiding.
13. De startprocedure is zoals beschreven in artikel 48 en 49 van het Reglement

voor Roeiwedstrijden.
14. Op delen van de roeibaan geldt een inhaalverbod. Op de rest van de baan
gelden de inhaalregels zoals beschreven in artikel 50 van het Reglement voor
Roeiwedstrijden.
15. Als disciplinaire maatregel kan tijdens de wedstrijd een tijdstraf worden
opgelegd. Bij de 500 meter wedstrijden zal deze straf 1,5 (anderhalve) seconde
bedragen. Bij de 1000 meter wedstrijden zal deze straf 3 (drie) seconden
bedragen. Deze straffen zijn conform het Reglement voor Roeiwedstrijden
artikel 69.
16. Indien een ploeg protest in wil dienen omtrent onregelmatigheden tijdens
de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van
één arm van een lid van de ploeg. Vervolgend kan één vertegenwoordiger
van de ploeg bij het secretariat schriftelijk zijn of haar protest indienen bij de
wedstrijdleiding.
17. De ploeg die in zijn veld de snelste tijd gevaren heeft, heeft gewonnen. Een
ploeg heeft dus twee keer de kans om een snelste tijd neer te zetten.
18. Prijsuitreiking voor alle velden zijn ongeveer één uur na de laatste race van
de dag (of zoveel eerder als mogelijk) in het bootenhuis.
19. In geval van mist of andere onvoorziene omstandigheden wordt gehandeld
naar artikel 36 van het RvR. Hiernaast kan worden gekozen om één of meerdere
velden (afhankelijk van de aard van de omstandigheden) éénmaal te laten
roeien in plaats van twee keer.
20. Uitgeschreven nummers:
1. 		HErv C4+ (Najaarsbokaal)
2. 		DErv C4+ (Najaarsbokaal)
3. 		HErv 4+ (Najaarsbokaal)
4. 		DErv 4+ (Najaarsbokaal)
5. 		HOnerv C4+
6. DOnerv C4+
7. H2x
8. D2x
9. Mix2x

