Wedstrijdbepalingen 2022

Hoofdstuk 1. Algemeen
Artikel 1. Reglementen
1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR 2022 van de
Koninklijke Nederlandse Roeibond. Alle deelnemers worden geacht op
de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het
RvR.
2. Voor de velden C4+, dubbel 4+, 8+, 2- en sprint 4+ gelden aanvullende
reglementen als beschreven in respectievelijk; NSRF Bakboord Onerv.
C4+ Bokaal, NSRF Stuurboord Onerv. C4+ Bokaal, NSRF Onerv. C4+
Klassement, Bokaal der Quadruples, Sprintbokaal voor 8’en,
Kruithuisbokaal en Noord-Willems Bokaal.
Artikel 2. Wedstrijdleiding
1.
2.
3.
4.

Wedstrijdleiding: Dana de Kiefte
Veiligheidscoördinator: Julia Leibloem
Hoofd van de Jury: Mathijs Louter
Commissaris Baan: Anne Tolsma

Artikel 3. Bokalen
De Rottebokaal 2022 is onderdeel van de NSRF Bakboord Onerv. C4+
Bokaal, NSRF Stuurboord Onerv. C4+ Bokaal, NSRF Onerv. C4+ klassement,
Bokaal der quadruples, Sprintbokaal voor 8’en, Kruithuisbokaal en NoordWillems Bokaal.

Hoofdstuk 2. Deelname
Artikel 4. Deelname
1. Op de Rottebokaal mogen alleen competitieroeiers starten, zoals is
gedefinieerd in Art. 14 RvR.
Artikel 5. Tenue
1. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de
voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR.
2. Voor deelnemers in het onervaren C4 veld/bokaal of C4 klassement is
het ondertenue vrij. Alle overige velden moeten zich wel aan Artikel 8.3
RvR houden.
Artikel 6. Aanmeldprocedure
1. Rugnummers dienen te worden opgehaald door de
verenigingsvertegenwoordiger bij het secretariaat 60 minuten voor de
starttijd van de eerst startende ploeg.
De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het
rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.

a. De borg bedraagt 10 euro per set rugnummers, de
competitiecommissaris/verenigingsvertegenwoordiger dient het
totale bedrag (met een maximum van 100 euro) van alle
rugnummers contant af te dragen bij het secretariaat. Indien een
set rugnummers niet compleet ingeleverd wordt, zal de borg
ingehouden worden.
2. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot.
Dit is uiterlijk 30 minuten voor de start voor ouderejaars en 45 minuten
voor eerstejaars. Anders kunnen maatregelen volgen zoals beschreven
in Art. 75 RvR.
Artikel 7. Vlotprocedure
Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de
vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er
disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 75
RvR.
Artikel 8. Op- en uitroeiprocedure
1. Oproeien dient te gebeuren via de oproeibaan.
2. 2000M:
a. Iedere ploeg dient minimaal 15 minuten voor de starttijd aanwezig
te zijn in het 15-minuten-wachtgebied, te laat verschijnen kan
uitsluiting betekenen
b. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig
te zijn in het startgebied, te laat verschijnen kan uitsluiting
betekenen.
3. 1000m:
a. Iedere ploeg dient minimaal 15 minuten voor de start de
beijingbrug te passeren, te laat verschijnen kan uitsluiting
betekenen
b. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig
te zijn in het startgebied, te laat verschijnen kan uitsluiting
betekenen.
4. Na het bereiken van de finish, dienen ploegen direct terug te roeien naar
de vlotten.
5. Alleen de winnende ploeg van de A-finale mag aanleggen aan het
erevlot. Voor de andere ploegen is het verboden aan te leggen, dan wel
te wisselen aan het erevlot.
Artikel 9. Startprocedure
1. De startprocedure voor de time-trial over 1000m is zoals beschreven in
Art. 47 RvR. 2. De startprocedure voor de vaste start over 2000m is
zoals beschreven in Art. 48 RvR.
Artikel 10. Race

Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van
de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is
beschreven in Art. 49 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier
dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren.
Artikel 11. Wedstrijd
1. De Rottebokaal is een competitiewedstrijd op de Willem-Alexanderbaan
te Zevenhuizen.
2. Alle C4’en verroeien een voorwedstrijd over 1000 meter vanuit doorstart
en finale over 2000m op een acht-banen wedstrijdbaan vanuit vaste
start.
3. Voor alle andere nummers wordt zowel de voorwedstrijd als de finale
verroeid op 8 banen over 2000 meter vanuit vaste start.
4. De sprint wordt op zaterdagavond na de reguliere wedstrijden verroeid.
De sprint bestaat uit een 500m en 250m vanuit doorstart tijdwedstrijd
die direct na elkaar verroeid wordt. De tijden worden omgerekend naar
250 meter (tijd 500m/2 +tijd 250m = eindresultaat). De omgerekende
snelste tijd mag zich tot winnaar benoemen.
Artikel 12. Rottebokaal
1. De Rottebokaal is een prijs die wordt uitgereikt aan de acht die
omgerekend op de 2000m, 500m en 250m het snelst is.
2. Zowel mannen als vrouwen achten nemen deel aan dit klassement.
3. 3. Alle tijden worden teruggerekend naar 250m. Daarnaast is er een
correctie voor mannen t.o.v. vrouwen, waarbij voor iedere vrouw 1.25%
van de tijd af gaat. Voor 8 vrouwen wordt dus 90% van de tijd genomen.

Hoofdstuk 3. Inschrijfprocedure
Artikel 13. Inschrijfprocedure
1. Inschrijven is mogelijk via www.inschrijven.knrb.nl tot en met 16 mei
2022 om 19:00.
Artikel 14. Inschrijfgelden
1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen voor de reguliere wedstrijd:
A. Skiff: 26,50 euro.
B. Twee: 31,80 euro.
C. C Vier: 42,40 euro.
D. C4+ in de NSRF: 0 euro
E. Vier+: 42,40 euro
F. Acht: 74,20 euro
2. Inschrijfgelden voor de Sprint op zaterdagmiddag:
A. Twee: 21,20 euro
B. Vier: 31,80 euro
C. Acht: 42,40 euro

3. Inschrijfgelden dienen voor 17 mei 2022 overgemaakt te worden naar
NL82RABO0381839273 t.n.v. A.R.S.R. Skadi o.v.v. Rottebokaal 2022 [en
verenigingsnaam].
Artikel 15. Loting
De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op 18 mei 2022 om
20:00 te Skadi en zal op de website worden gepubliceerd.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 16. Disciplinaire maatregelen
1. Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de
wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury
disciplinaire maatregelen nemen volgens Art. 75 RvR.
2. Voor de Sprint is de tijdstraf vastgelegd op 5 seconde.
3. Voor de Time-Trial is de tijdstraf eveneens vastgelegd op 10 seconde.
Artikel 17. Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofd van de
jury.
Artikel 18. Schade en letsel
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade
door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of
na het evenement.
Artikel 19. Gebruik Willem- Alexander Baan voor niet-startende ploegen
Het is niet toegestaan tussen de eerste start en laatste start van zaterdag
en zondag door de wedstrijdbaan te roeien. ’S ochtends mag er voor de
eerste start getraind/overgeroeid worden (zaterdag vóór 08:00 en zondag
vóór 09:00 uur) en s’ avonds na de laatste heat (zaterdag na 18:45 en
zondag na 18:30).

