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Wedstrijdbepalingen
Knorrensteijn Memorial Regatta 10 oktober 2020
Dit zijn de bepalingen van de KMR 2020. Tot een week voor de eerste wedstrijddag kunnen deze bepalingen
nog wijzigen. Eventuele grote wijzigingen ten opzichte van deze versie zullen worden aangekondigd door de
wedstrijdleiding op de voorpagina van de website van de KMR: https://kmr.drv-euros.utwente.nl/.

Inschrijvingsbepalingen
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Voor ploegen in de velden DErvC4+, HErvC4+, D4*, H4*, D2x, H2x, D4+ en H4+, die meedoen aan de
Najaarsbokaal, gelden aanvullende bepalingen zoals beschreven op de website van de Najaarsbokaal.
De wedstrijdverantwoordelijken zijn:
a. Wedstrijdleiding: Remco van de Pas en Wessel Pit
wedstrijdleiding@drv-euros.nl
b. Hoofd van de Jury: Martin Ottow
martin.ottow@ziggo.nl
c. Veiligheidscoördinator: Jan Jongbloed
race@drv-euros.nl
Inschrijving is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot zondag 4 oktober 23:59 uur.
Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 7 oktober 17:00 uur.
Het is mogelijk dat velden worden uitgeschreven als er minder dan 3 inschrijvingen voor zijn.
Dubbel bootgebruik dient aangegeven te worden minimaal twee dagen voor de wedstrijddag (8 oktober)
via het format wat doorgestuurd wordt. Uitgangspunt is hierbij dat dubbel bootgebruik niet mogelijk is
binnen een blok.
Inschrijfgelden dienen voor vrijdag 9 oktober 23:59 uur overgemaakt te zijn op rekeningnummer
NL60RABO0396706568 t.n.v. D.R.V. Euros o.v.v. “Inschrijfgeld KMR [verenigingsnaam]”.
a. Twee:
€ 23,50
b. Vier:
€ 31,00
De loting vindt plaats op woensdag 7 oktober om 20:00 uur en zal hierna zo spoedig mogelijk op de
website van de wedstrijd worden gepubliceerd.
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Aanvullende bepalingen
Artikel 1.
1.

2.

Algemeen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de Koninklijke
Nederlandsche Roei Bond (KNRB). Alle deelnemers zijn gehouden aan het RvR en de hieronder volgende
aanvullende bepalingen.
De wedstrijd is een tijdrace, met doorstart, over 4800 meter met keerboei.

Artikel 2.

Uitgeschreven velden
Wedstrijdnummer
Zaterdag 10-10-2020
401
C4+ D1
402
C4+ D2
403
C4+ D3
411
C4+ H1
412
C4+ H2
413
C4+ H3
500
D4*
510
H4*
600
D2x
610
H2x
701
4+ D1
702
4+ D2
711
4+ H1
712
4+ H2

Artikel 3.

Naam
C4+ Dames Poule 1
C4+ Dames Poule 2
C4+ Dames Poule 3
C4+ Heren Poule 1
C4+ Heren Poule 2
C4+ Heren Poule 3
Dames Dubbelvier-met
Heren Dubbelvier-met
Dames Dubbeltwee
Heren Dubbeltwee
Dames 4+ Poule 1
Dames 4+ Poule 2
Heren 4+ Poule 1
Heren 4+ Poule 2

Startvolgorde

1.

Voor het C4+ en 4+ veld geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules. Er zitten 12
ploegen in elke poule, indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12, wordt alleen de laatste
poule aangepast, deze wordt dan verkleint tot minimum van 6 ploegen, bij minder dan 6 ploegen
worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule, de laatste poule is dan groter dan
12 ploegen.
2. Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB-competitie ranking en vindt plaats na de sluiting van
inschrijvingen maar vóór de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de
gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de laagste rang starten in poule 1,
daaropvolgende in poule 2 etc. De startposities van deelnemers zonder uitslag op deze afstand worden
geloot achter de geplaatste ploegen.
Artikel 4.
1.
2.
3.

Veiligheidsmaatregelen

De stuurman/vrouw, of de boegroeier bij ongestuurde nummers, dient aanwezig te zijn bij de
stuurliedeninstructie, ploegen worden geacht op de hoogte te zijn van hetgeen daar besproken is.
Onervaren ploegen dienen gestuurd te worden door een ervaren stuurman/vrouw.
Met iedere ongestuurde boot dient een coach mee te fietsen. Deze moet in het bezit zijn van
contactgegevens van de veiligheidscoördinator (Jan Jongbloed 06-31546946).
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Artikel 5.
1.
2.

3.
4.

2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Vlotprocedure en verkeersregels op- en uitroeien

Alle ploegen dienen zich uiterlijk op de in het wedstrijdschema genoemde vlottijd in verenigingstenue
te melden bij de vlotcommissaris. Op zijn of haar aanwijzing wordt in de boot gestapt en richting het
voorstartgebied gevaren.
Oproeien voorbij de splitsing (in de haventakken) is niet toegestaan.
Wisselboten dienen na hun finish gelijk aan te leggen. Deze boten worden na de finish geïnstrueerd door
de wedstrijdfunctionaris(sen).
De overige boten, dienen na de finish te wachten in het wachtgebied. Deze boten kunnen pas vlotten
nadat alle boten van het volgende blok gestart zijn. Deze boten worden vervolgens geïnstrueerd door
de wedstrijdfunctionaris(sen) en dienen zo spoedig mogelijk te vlotten.

Artikel 7.
1.

Aanmeldprocedure en rugnummers

Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit dient
voor de gepubliceerde meldtijd van hun startblok te hebben plaatsgevonden.
Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van hun rugnummers bij het
wedstrijdsecretariaat. Dit dient voor de gepubliceerde meldtijd van hun startblok te hebben
plaatsgevonden.
De boeg en stuurman van een ploeg zijn verplicht een rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen op het
verenigingstenue. De boeg dient ook een rugnummer te dragen op de oproeikleding.
Rugnummers zijn verkrijgbaar op het wedstrijdsecretariaat tegen een borgsom van €10,00. Per
ontbrekend of defect nummer wordt bij inlevering €5,00 van de borg ingehouden met een maximum
van €10,00 per ploeg.

Artikel 6.
1.

15 sep. 2020

Vaarregels tijdens de wedstrijd

Oplopen: conform RvR Art. 50, uitgezonderd lid 1: de oplopende ploeg dient aan bakboorzijde in te
halen. Een ploeg wordt geacht te zijn opgelopen indien de achtersteven van haar boot gepasseerd is
door de voorsteven (boegbal) van de oplopende ploeg.
Ploegen moeten stuurboordwal houden. Het aan bakboordwal afsnijden van de bocht is dus niet
toegestaan.
De keerboei halverwege de baan moet aan stuurboordzijde worden gepasseerd.
Vanaf 100 meter voor de keerboei tot 100 meter na de keerboei geldt er een inhaalverbod. Dit gebied
is gemarkeerd met rode vlaggen.
Oplopende ploegen waarvan de voorsteven voorbij de achtersteven van de opgelopen ploeg is, op het
moment van het betreden van het gebied waar het inhaalverbod geldt, nemen bij de keerboei de
binnenbocht. De opgelopen ploeg moet uitwijken naar de buitenbocht (stuurboordzijde van de
ballenlijn).
Ploegen die in het gebied waar het inhaalverbod geldt oplopen, moeten uitwijken naar de buitenbocht
(stuurboordzijde van de ballenlijn), dan wel achter de voorgaande ploeg blijven totdat het gebied waar
het inhaalverbod geldt, weer is verlaten.
Ploegen die de binnenbocht nemen zijn verplicht om deze koers aan te houden en mogen de ballenlijn
niet overschrijden.
Ploegen die de buitenbocht nemen zijn verplicht om deze koers aan te houden en mogen de ballenlijn
niet overschrijden.

Artikel 8.

Uitslag

Tijdverschillen van minder dan 0,1 seconden worden geacht gelijk aan elkaar te zijn.
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Artikel 9.
1.

2.

3.

4.
5.

15 sep. 2020

Protest en bezwaar

Protest aantekenen tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid kan
alleen zoals beschreven in RvR Art. 74. Wanneer de ploeg naderhand nog bezwaar wil aantekenen kan
dit schriftelijk bij het secretariaat. Hiervoor zijn bij het secretariaat speciale formulieren aanwezig.
Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals beschreven in RvR Art. 76.
Hiervoor zijn bij het secretariaat speciale formulieren aanwezig. Het is noodzakelijk dat een
verenigingsvertegenwoordiger op het botenterrein aanwezig blijft gedurende de afhandeling van het
bezwaar.
Protesten en/of bezwaren die verband houden met bepalingen van de competities en bokalen worden
niet in behandeling genomen. Deze dienen volgens de bepaling van de respectievelijke competitie of
bokaal ingediend te worden.
Protesten aangaande hinder van niet aan de wedstrijd deelnemende vaartuigen worden niet
toegewezen.
Protesten aangaande hinder van vissers worden niet toegewezen.

Artikel 10.

Disciplinaire maatregelen

In alle gevallen van overtreding van de reglementen en bepalingen kan een disciplinaire maatregel worden
opgelegd (RvR Art. 73). De hoogte van de tijdstraf is 15 seconden.
Artikel 11.

Aanwijzingen en instructies opvolgen

Aanwijzingen en instructies van juryleden en andere wedstrijdfunctionarissen dienen onmiddellijk en stipt te
worden opgevolgd. Het niet nakomen hiervan (of niet snel genoeg) kan disciplinaire maatregelen (t/m uitsluiting)
tot gevolg hebben.

Klassementen en bokalen
Artikel 13.

Klassementen

1. Alle deelnemende boten zijn onderdeel van de Najaarsbokaal.

Slotbepalingen
Artikel 14.
Boetes
Bij terugtrekking wordt een boete opgelegd. Het opleggen van een boete en de hoogte van het eventueel
verschuldigde boetebedrag wordt uitgevoerd conform RvR Art. 31.
Artikel 15.

Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin het RvR en de aanvullende bepalingen niet voorzien beslist de jury.
Artikel 16.

Schade en letsel

De organisatie is niet aansprakelijk voor enig opgelopen letsel, gemaakte schade of diefstal door bezoekers of
deelnemers aan het evenement voor, tijdens of na het evenement.
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Relevante artikelen uit het Reglement voor Roeiwedstrijden

RvR Artikel 8.
Roeitenue
1. Onder roeitenue wordt verstaan een T-shirt en korte broek, singlet en korte broek of roeipakje, in
voorkomen gelijk in kleur en onderscheidende elementen, zoals door het bestuur van de KNRB per
vereniging is vastgesteld. Indien specifieke elementen voorkomen op de mouw van het T-shirt, kan het
bestuur bepalen dat deze kunnen ontbreken op het singlet of roeipakje. In aanvulling daarop kan voor
een vereniging een lange broek als onderdeel van het roeitenue worden vastgesteld. Deze lange broek
kan gedragen worden over of in plaats van de vastgestelde korte broek.
2. Tijdens de race dient ieder ploeglid het voor zijn vereniging vastgestelde roeitenue te dragen. Het is
daarbij niet relevant welke van de in lid 1 genoemde uitvoeringen van het roeitenue gedragen wordt.
3. Ieder ploeglid kan in aanvulling op het roeitenue extra kleding in de vorm van onderkleding,
hoofddeksel of hoog opgetrokken sokken dragen. Extra kleding hoeft niet door alle ploegleden te
worden gedragen, maar als het wordt gedragen moet het tijdens een race uniform zijn. Binnen een
verenigingsploeg geldt dit voor alle ploegleden. Binnen een combinatieploeg geldt dit voor alle
ploegleden per vereniging, in die ploeg. Hierbij wordt onder uniforme extra kleding verstaan dat de
kleding identiek is in kleur en elementen zoals strepen. De lengte van mouwen en broekspijpen van de
extra kleding en de uitvoering van het hoofddeksel (pet/cap) is vrij.
4. Stuurlieden mogen in afwijking van lid 2 andere kleding dragen zolang deze kleding ook in
verenigingskleuren is. Ook mag tijdens een race een stuur de voor zijn vereniging gangbare clubblazer
met licht overhemd en clubdas, alsmede een bij dit tenue horende broek dragen. Indien een stuur het
vastgestelde roeitenue duidelijk zichtbaar draagt, is lid 3 van overeenkomstige toepassing. Reglement
voor Roeiwedstrijden, versie 30 november 2019 8
5. Bij het oproeien is de kleding geheel vrij, met dien verstande dat rugnummers (indien van toepassing)
steeds goed zichtbaar dienen te worden gedragen.
6. Bij niet-nationale wedstrijden kan het Hoofd van de Jury bepalen dat lid 3 niet of in andere vorm van
toepassing is, zolang dit duidelijk en tijdig is aangegeven.
RvR Artikel 14. Velden voor competitieroeiers
1. In een competitieveld mogen alleen competitieroeiers starten.
2. Het seizoen voor competitieroeiers loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
3. Iedere roeier die Beginner is, is ook competitieroeier. Een roeier is ook competitieroeier als hij geen
Beginner meer is, maar in het lopende kalenderjaar nog niet is gestart in een klasserend veld. Deze
criteria gelden voor zowel boordroeien als scullen afzonderlijk. Een roeier kan dus boordroeiend
competitieroeier zijn en scullend niet en vice versa.
4. De competitievelden kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende velden: − Ervaren: In het
ervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers. − Onervaren: In
het onervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die
onervaren zijn. − Lente: in het lente competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit
onervaren competitieroeiers die na 1 januari van het lopende seizoen lid geworden zijn van een
roeivereniging − Talenten: In het talenten competitieveld mogen alleen ploegen starten waarbij geen
enkele roeier ooit een klasserend veld gestart heeft en per ploeg minimaal 75% van de roeiers onervaren
is.
5. Een competitieroeier is onervaren in het eerste roeiseizoen dat hij deelneemt aan een wedstrijd na het
roeiseizoen waarin hij 15 jaar is geworden. Daarnaast zijn competitieroeiers die in voorafgaande seizoen
voor het eerst hebben deelgenomen aan een roeiwedstrijd en daarbij alleen in een lente en/of talenten
competitieveld zijn uitgekomen nog onervaren.
6. In het clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die allen (inclusief de
stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging.
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RvR Artikel 31. Terugtrekking
1. Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen
geeft niet te zullen starten.
2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het
inschrijfgeld verschuldigd.
3. Voor een ploeg die zich heeft ingeschreven voor de subcategorie licht en tijdens de weging van zijn veld
niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, blijft het inschrijfgeld – zonder boete – verschuldigd.
4. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door een
arts die daarvoor door de wedstrijdgevende organisatie is verzocht, is behalve het inschrijfgeld een
boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte
van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.
5. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een
ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van
overmacht – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete
verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een
minimum van € 35.
RvR Artikel 51. Oplopen
1. De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen. (LET OP: aanvullende bepalingen artikel 7.1 en 8.1!)
2. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende
ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
3. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een
dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen
ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
4. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op
gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
5. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in
de wijze waarop zij elkaar bejegenen.
RvR Artikel 73. Disciplinaire maatregelen
1. Disciplinaire maatregelen zijn:
a. een berisping;
b. een waarschuwing;
c. een geldboete van € 10, uitsluitend bij een overtreding van artikel 8, artikel 21 of de bepalingen
in hoofdstuk XII die niet hersteld worden;
d. straftijd, uitsluitend bij tijdwedstrijden;
e. terugplaatsing naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd van het veld, geroeid
in de betreffende ronde;
f. uitsluiting;
g. diskwalificatie.
2. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te herstellen en
daarnaast de ploeg die de overtreding heeft begaan te straffen. Behalve tot de relevante disciplinaire
maatregelen kan de kamprechter besluiten tot het overroeien van de race met alle of een deel van de
ploegen. Ploegen die uit eigen beweging niet deelnemen aan het overroeien van een race worden
teruggeplaatst naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd van het veld, geroeid in de
betreffende ronde.
3. De juryleden zijn bevoegd alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle gevallen van overtreding van
de regels.
4. Een berisping kan gegeven worden aan een of meer personen die zich onsportief of onbehoorlijk hebben
gedragen.
5. Een waarschuwing geldt voor de eerstvolgende of voor de lopende race waarin de ploeg deelneemt.
Een ploeg wordt uitgesloten bij twee waarschuwingen geldig in dezelfde race.
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Een ploeg die wordt uitgesloten is uitgesloten voor alle races van dat veld.
In ernstige gevallen kunnen een of meer personen worden gediskwalificeerd. Deze diskwalificatie strekt
zich uit over een of meer velden en/of een of meer evenementen. Een diskwalificatie die zich uitstrekt
verder dan het lopende evenement kan alleen worden uitgesproken door het bestuur.
Als extra disciplinaire maatregel kan, uitsluitend bij tijdwedstrijden, een vooraf gepubliceerde tijdstraf
worden opgelegd. Als richtlijn voor een tijdstraf geldt 1% van de gemiddelde totaaltijd. De tijdstraf
wordt opgeteld bij de door de desbetreffende ploeg geroeide tijd.

RvR Artikel 74. Protest
1. Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het optreden van een jurylid,
tegen de samenstelling van de ploeg, of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn race.
2. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de ploeg onmiddellijk
mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende jurylid.
3. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race
worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door
een van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten. In geval
van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken ploeg protesteren bij
het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 uur na afloop van de race.
4. Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn
race, worden door de ploeg binnen één uur na publicatie van zijn race schriftelijk kenbaar gemaakt bij
de wedstrijdleider.
RvR Artikel 76. Bezwaar
1. Indien een belanghebbende vereniging meent dat een beslissing op het protest in strijd is met de
reglementen of onredelijk is, kan zij – binnen één uur na de uitspraak– schriftelijk bezwaar aantekenen
bij het hoofd van de jury.
2. Bij behandeling van een bezwaar is het feitelijk verloop van de race zoals vastgesteld door de
kamprechter leidend, tenzij de Juryraad van mening is dat waarnemingen van andere juryleden of
objectieve bronnen deze vaststelling tegenspreken.
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