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Wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit een 1k Time-trail voor alle C4 
ploegen gevolgd door 2k finales over acht banen. 
Alle overige velden starten een 2k voorwedstrijd en finale 
over acht banen.



Vlotten & wisselen
- Vlotten kan enkel bij de vier daartoe bestemde vlotten. Instappen of wisselen 
op andere locaties is ten strengste verboden
 
- Aanwijzingen van medewerkers of kamprechters dienen ten alle tijden 
worden opgevolgd
 
- Zorg dat eerst de ploeg inclusief stuur compleet is, breng eerst riemen en ro-
ertjes naar de vlotten, pak dan pas de boot.
 
- Stap zo snel mogelijk in/uit en wissel zo snel mogelijk
 
- Alle botenwissels en dubbel bootgebruik zijn op eigen risico



- U dient uiterlijk vijf minuten voor de uiterste vlottijd aanwezig te zijn bij de 
vlotten
  
- De uiterste vlottijd is 30 minuten voor start van het veld, wij adviseren C4’en 
om eerder aanwezig te zijn, met name voor de 1000m, reken hier 45-60 
min.
 
- Hou rekening met het feit dat terug roeien naar de vlotten langer duurt dan 
bij een vergelijkbare wedstrijd
 
- Alle botenwissels en dubbel bootgebruik zijn op eigen risico
 

Vlotten & wisselen



1000m



1000m Time Trial over twee banen:
Oproeien is 3000m, reken minimaal 45-60 minuten van vlot to starttijd.

Op ploegen die te laat zijn zal niet worden gewacht.

Na 2000m (start 2000m) is er een brug (Beijing Brug), hierin wordt  door een 
kamprechter verteld in welk vak u mag gaan liggen.

U dient de Beijing-brug uiterlijk 15 min voor starttijd gepasseerd te zijn.
 
 

1000m



Ga in uw betreffende vak liggen. 

Let goed op als vakken worden doorgeschoven. 
Verplaats enkel op aanwijzing van de kamprechter. 

Ga vast op volgorde liggen met uw veld. 

De lage banen 1-4 zijn verboden. 
 

Oplijnen 1000m



Ga op volgorde liggen! Rugnummers zijn oplopend.

100m voor de start zal een kamprechter u laten bouwen 
(doorstart) op rugnummervolgorde, de voorstart is 
gemarkeerd met grote boeien.

Uw tijd begint te lopen op de 1000m, de start is gemar-
keerd met grote boeien.

Even ploegen baan 5.
 

Voorstart & start 1000m



Ploegen blijven in hun toegewezen baan

Indien u wordt opgelopen wijkt u uit naar baan 6 (even) 
of baan 8 (oneven).

De langzamere ploeg dient tijdig te wijken voor een 
oplopende ploeg, conform Reglement voor Roeiwedstri-
jden.

Hinder/Overtredingen worden bestraft met een tijdstraf.
 

Race 1000m



Ploegen roeien na de finish direct door naar de vlotten.

Ga niet in de terugroeibaan stil liggen.

Terugkeren naar de wedstrijdbaan is ten strengste 
verboden.

Luister bij de vlotten naar aanwijzingen van de 
medewerkers.
 

Uitroeien/terugroeien



2000m



2000m
- Voorwedstrijd (ouderejaars) en finales (C4+ en ouderejaars) zijn op een acht 
ploegen baan over 2000m.

- Oproeien gebeurt via de parallele oproeibaan. Houd hier stuurboord wal 
aan.

- Reken op 45 min oproeitijd voor C4’en,  en 30 min voor gladde boten, 
inclusief onderstaande tijd.

- U dient uiterlijk 15 minuten voor starttijd in het wachtgebied te zijn.

- Op aanwijzing van de kamprechter op de brug gaat u in volgorde van baan 
(laag naar hoog) onder de brug door richting de startvlotten.

- Te laat aanwezig zijn kan resulteren in uitsluiting.



Ploegen roeien na de finish direct door naar de vlotten.

Ga niet in de terugroeibaan stil liggen.

Terugkeren naar de wedstrijdbaan is ten strengste 
verboden.

Luister bij de vlotten naar aanwijzingen van de 
medewerkers.
 

2000m



Vaste Start vanaf de startvlotjes.

Ga met uw boegbal in de richting van de baan liggen 
(niet richting het startvlot!)

U dient naar het vlot  van uw baan te strijken.

Een hulpkracht houdt uw boot vast tot de start
 

Start 2000m



Hou de boot actief recht! Zorg dat je niet verwaaid

Er zal gestart worden op aanwijzing van de kamprechter middels een stoplicht-
systeem + audiosignaal.

 

Start 2000m



Protest over uw race maakt u kenbaar door uw hand op te steken. De kam-
prechter van de race zal uw verhaal dan aanhoren.

Winnaar A-Finale mag naar het Erevlot

Overigen ploegen roeien door naar de vlotten.

 

Na de race



Sprint



De sprint is over 500 + 250m
 
Let op, u moet 3000m oproeien.
 
Uiterlijk 15 minuten voor de starttijd dient u de Beijing-
brug passeren.
 
Ga in het startgebied op rugnummervolgorde liggen.

Sprint



De 500m & 250m zal gestart worden middels doorstart.
 
Even ploegen starten in baan 5.

Oneven ploegen starten in baan 7.
 
De start zal gemarkeerd zijn met grote boeien.
 
Na de 500m roeit u rustig door, hierna mag u op 
aanwijzing starten voor de 250m.

Na de race roeit u direct door naar de vlotten. 

 

Sprint


