
Aanvullende bepalingen Njord 
Najaarswedstrijden 
30 oktober 2021

Artikel 1. Reglementen 

De wedstrijd wordt gevaren onder het Reglement voor Roeiwedstrijden 2020 	 	
	 	 (Hierna: RvR) van de KNRB.


Artikel 2. 	 Organisatie

	 1.	 Wedstrijdleiding: Niels Gankema, Sam van den Oetelaar.

	 	 Contact: najaarswl@njord.nl.

	 2.	 Hoofd van de Jury: Stijn Klarenbeek

	 3.	 Veiligheidscoördinator: Job Andringa 

Artikel 3. Bokalen 
De wedstrijd is onderdeel van de Najaarsbokaal.


Artikel 4.	 Wedstrijd

	 	 De wedstrijd is een tijdwedstrijd in de vorm van een tweekamp over 1800 meter en 	
	 	 350 meter. De wedstrijd wordt gevaren op de Schie tussen Delft en Rotterdam. De 	
	 	 eindtijden worden bepaald door de tijden van de twee afstanden bij elkaar op te 		
	 	 tellen.


Artikel 5. Deelname 
	 1.	 Voor alle velden geldt dat deze alleen openstaan voor competitieroeiers, zoals is 	
	 	 gedefinieerd in artikel 14 RvR.

	 2.	 Het roeitenue van stuurlieden en roeiers dient te voldoen aan de voorschriften, 	 	
	 	 zoals beschreven in artikel 8 RvR.

	 3.	 Ploegen roeiend in ongestuurde nummers dienen te allen tijde te worden begeleid 	
	 	 door een coach of begeleider om stuuraanwijzingen te geven.

	 4. 	 Wanneer een veld minder dan drie inschrijvingen heeft, is het aan de 	 	 	
	 	 wedstrijdorganisatie om te bepalen of het veld doorgang zal vinden.

	 5.	 Mocht het aantal inschrijvingen te hoog zijn, dan is het aan de wedstrijdorganisatie 	
	 	 om een stop op de inschrijvingen te zetten.


Artikel 6.	 Aanmelden 
	 1.	 Rugnummers kunnen opgehaald worden bij het wedstrijdsecretariaat door een 	 	
	 	 verenigingsvertegenwoordiger. Er hoeft geen borg betaald te worden, maar per niet 
	 	 (volledig) ingeleverde set rugnummers wordt achteraf €10 in rekening gebracht via 	
	 	 een factuur. Elke verenigingsvertegenwoordiger dient hiervoor te tekenen bij het 		
	 	 ophalen van de rugnummers.

	 2.	 Het sturende ploeglid van elke ploeg dient de stuurliedeninstructie te hebben 	 	
	 	 bekeken. Daarnaast dient aantoonbaar gemaakt te worden dat de toets over deze 	
	 	 instructie succesvol is gemaakt. Indien dit niet aantoonbaar gemaakt kan worden, 	
	 	 kunnen er disciplinaire maatregelen volgen. 


Artikel 7.	 Vlotprocedure 
	 1. 	 Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn bij het vlot.

	 2.	 Het vlot sluit voor C4’en een halfuur voor de start. Voor gladde nummers sluit het 	
	 	 vlot een kwartier voor de start.

	 3.	 Deelnemende ploegen dienen alle aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n) 	 	
	 	 op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, kunnen er disciplinaire 	 	 	
	 	 maatregelen volgen.


https://storage.knrb.nl/2020/11/2020/11/6b719b99-2020.11-21-rvr-vastgesteld.pdf


	 4.	 Er is een apart wisselvlot. Deze kan gebruikt worden aan de hand van het 	 	
	 	 wisselschema en alleen op aanwijzing van de vlotverantwoordelijke(n). 


Artikel 8. Oproeien 
	 1.	 Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van deelname worden 	
	 	 uitgesloten. Dit staat verder ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie. 

	 2.	 Iedere ploeg dient tenminste 5 minuten voor de starttijd in het startgebied te zijn. 	
	 	 Deelnemende ploegen die niet op tijd in het startgebied liggen, kunnen disciplinaire 
	 	 maatregelen krijgen opgelegd. Uitsluiting van verdere deelname valt onder de	 	
	 	 mogelijkheden.

	 3.	 Indien één of meerdere leden van een ploeg tijdens of na het oproeien of bij het 	 	
	 	 wachten aan de start de boot verlaten en de kant betreden, kan dit tot disciplinaire 	
	 	 maatregelen leiden.	 


Artikel 9. Start 
	 	 De startprocedure is zoals beschreven in artikel 51 en artikel 52 RvR.


Artikel 10. Race 
	 1.	 Het oplopen dient altijd te geschieden zoals beschreven in artikel 53 RvR.


Artikel 11.	 Uitroeien

	 1.	 Het is verboden in het finishgebied stil te liggen. 

	 2. 	 Na de finish dienen alle ploegen door te roeien. De eerste ploeg van elk blok roeit 	
	 	 door tot aan de keerboei en maakt op aanwijzing van de daar aanwezige 		 	
	 	 wedstrijdfunctionaris rond, om vervolgens aan bakboord te wachten. De overige 	
	 	 ploegen volgen het voorbeeld van de eerste ploegen.  

Artikel 12. Protestregeling 
	 1.	 Protest aantekenen zal geschieden zoals omschreven in artikel 76 RvR.

	 2.	 Binnen 60 minuten na het aanleggen dient het protest op het daarvoor bestemde 	
	 	 formulier schriftelijk bij de wedstrijdleiding te zijn toegelicht.


Artikel 13. Bedrijfs-C4 
	 	 Er zal een Bedrijfs-C4 achteraan het veld meevaren. De boot zal niet meegenomen 	
	 	 worden in de uitslagen. De tijden zullen overeenkomstig de andere boten berekend 	
	 	 worden. 

Artikel 14.	 Slotbepalingen 
1.	 Boeteclausule 

	 	 A. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijvingen, maar voor de loting, 	 	
	 	 terugtrekken, zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd.

	 	 B. Ploegen die zich na de loting terugtrekken, of niet aan de start verschijnen, zijn 	
	 	 naast het inschrijfgeld, ook een boete verschuldigd. Deze boete is vastgesteld op 	
	 	 tenminste de hoogte van het inschrijfgeld, met een minimum van €15,-. Zie ook 	 	
	 	 artikel 15 RvR.

	 2. 	 Disciplinaire maatregelen 
	 	 A. Indien dit reglement of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet 	 	
	 	 worden nagevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen conform artikel 75 	
	 	 RvR.

	 	 B. De straftijd zoals beschreven in artikel 75 RvR bedraagt voor de 1800m 15 	 	
	 	 seconden. Voor de 350m bedraagt deze 5 seconden.

	 3.	 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

	 4.	 De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door 		
	 	 bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het 	 	
	 	 evenement.

	 5. 	 Een overzicht van de tijden per blok zijn hier te vinden.

	 6. 	 De loting vindt plaats op woensdag 27 oktober om 20:00 uur.


https://njord.nl/najaarswedstrijden/Wedstrijdinformatie.html


	 7. 	 Bij tijdverschillen kleiner dan 0,20 seconden op de eindtijd, is er sprake van een ex 	
	 	 aequo.


