Aanvullende bepalingen Proteus-Eretes in 't Kort
30 april en 1 mei 2022
Artikel 1.

Reglementen
De wedstrijd wordt gevaren volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van
de KNRB.

Artikel 2.

Organisatie

1.

Wedstrijdleiding: Jorijn van den Boom en Willem Roosenbrand
Contact: wedstrijdleiding.peil@proteus-eretes.nl +31 6 37432515 +31 6 55696868

2.

Hoofd van de Jury: Lucas Boogaart

+31 6 53632330

3.

Veiligheidscoördinator: Frank Drenth

+31 6 13993043

Artikel 3.
1.
Artikel 4.

Bokalen
De wedstrijd is onderdeel van de volgende bokalen; Sprint bokaal (8+), Sprint
bokaal (4+)
Wedstrijd

1.

De wedstrijd wordt boord-aan-boord gevaren op een twee ploegen baan van 450
meter.

2.

De wedstrijd bestaat uit 1 boord-aan-boord race met vliegende start per ploeg
waarbij de uitslag bepaald wordt op basis van de gevaren tijden.

3.

Gevaren tijden zullen per individuele ploeg worden vastgesteld.

Artikel 5.

Deelname

1.

Voor alle velden geldt dat deze alleen open staan voor competitieroeiers, zoals
gedefinieerd in Art. 14 RvR.

2.

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

3.

Als een veld minder dan drie inschrijvingen kent is het aan de wedstrijdorganisatie
om te bepalen of dit veld doorgang zal vinden.

4.

Mocht het aantal inschrijvingen boven de maximale capaciteit van de wedstrijd
uitkomen is het aan de wedstrijdorganisatie om een stop op de inschrijvingen te
zetten.

5.

Neem je deel aan een bokaal dan kunnen er op deze wedstrijd aanvullende
bepalingen van de bokaal van toepassing zijn. Zie de bepaling van de ouderejaars
competitie roeien.

Artikel 6.

Aanmelden

1.

Rugnummers kunnen opgehaald worden bij de penningmeesterbalie door een
verenigingsvertegenwoordiger. De penningmeesterbalie is te vinden op de barzolder
op Proteus. Als aan het eind van het wekend nummers missen of een gehele set
nummers zal na afloop een bedrag van €10 per set gefactureerd worden naar de
desbetrefende vereniging.

2.

Tenminste één ploeglid dient de stuurliedeninstructie te hebben bekeken en de
bijbehorende test hebben gemaakt. Indien hier niet aantoonbaar aan wordt voldaan
kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden. Ploegen worden geacht op

de hoogte te zijn van de inhoud van de instructie.
Artikel 7.

Vlotprocedure

1.

Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij het vlot.

2.

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

Artikel 8.

Oproeien

1.

Voor alle ploegen geldt dat deze 15 minuten voor de start moeten zijn begonnen
met oproeien. Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van
deelname worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie.

2.

Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aan de noordzijde van de
start te liggen. Aan ploegen die te laat bij de start verschijnen, kunnen disciplinaire
maatregelen worden opgelegd, waarbij uitsluiting van deelname nadrukkelijk tot de
mogelijkheden behoort.

Artikel 9.

Start
De startprocedure zal als volgt plaatsvinden: ploegen worden in paren naar de
startlijn geroepen, waarna de kamprechter ze de instructie zal geven om richting
start op te bouwen.

Artikel 10. Race
1.

Elke ploeg heeft een afzonderlijke wedstrijdbaan en is zelf verantwoordelijk voor
haar koersbepaling.

2.

Ploegen staan vrij om hun eigen koers te kiezen, mits ze daarbij geen andere ploeg
hinderen. Ploegen aan stuurboordwal dienen te letten op de versmalling halverwege
het traject.

Artikel 11. Uitroeien
1.
Het is verboden in het finishgebied stil te liggen.
2.

Na de finish dient elke ploeg door te roeien totdat de daar aanwezige
wedstrijdfunctionaris toestemming geeft om rond te maken. Na het rondmaken
dienen de ploegen aan stuurboordwal te gaan liggen. De ploegen kunnen pas
aanleggen als alle ploegen in het betreffende blok gefinisht zijn.

Artikel 12. Protestregeling
1.
Protest aantekenen zal geschieden zoals beschreven in Art. 76 in 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. 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 de hoogte van het inschrijfgeld, met een minimum van €15.
Zie Art. 33 RvR.

2.

3.

Disciplinaire maatregelen
a.

Indien dit reglement of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet
worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgens
Art.75 RvR.

b.

De straftijd zoals beschreven in Art. 75 RvR is vastgesteld op 2 seconden.

Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

4.

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.

5.

Tijden
De belangrijke tijden per blok (zoals de tijd van aanmelden, sluiting van het
vlot en van de start) zijn te vinden onder bloktijden (proteus-eretes.nl).

6.

Loting
De loting vindt plaats op dinsdag 26 april om 20.00u.

7.

Tijdmeting
a.

Bij tijdsverschillen kleiner dan 0,20 seconden is er sprake van een ex aequo.

b.

In het geval dat er twee nummers 1 zijn is er geen nummer 2 en zal direct
worden doorgegaan naar nummer 3.

