Wedstrijdbepalingen
Erasmussprints 2019
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1 - Reglement
De wedstrijden worden gehouden volgens de regels van het RvR van de Koninklijke Nederlandse
RoeiBond.
Artikel 2 - Wedstrijdleiding
1.
Wedstrijdleiding: 		
2.
Veiligheidscoördinator:
3.
Hoofd van de jury: 		

Viënna van Niersen en Elianne Baltus
Eveline Wiegers
Fons Grosman.

Hoofdstuk 2: Deelname
Artikel 3 - Aanmeldprocedure
Bij het aanmelden worden hand-outs uitgereikt met betrekking tot de algemene gedragsregels op het
water. De stuur of de boegroeier bij ongestuurde nummers, dient op de hoogte te zijn van de inhoud
van dit document.
Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij de start. De ploeg dient tien minuten
voor de starttijd klaar te liggen achter het startgebied.
Artikel 4 - Op- en uitroeien
Oproeien dient te gebeuren via de oproeibaan van de Willem-Alexander Baan. In aanloop van de Erasmussprints zal er een uitgebreidere beschrijving van het oproeigebied gepubliceerd worden, aan de
hand van baankaarten.
Iedere startende ploeg moet minimaal tien minuten voor de starttijd aanwezig zijn in het startgebied.
Na het bereiken van de finish dienen alle ploegen direct terug te keren naar de vlotten.
Artikel 5 - Wedstrijd
De Erasmussprints is een sprintwedstrijd op de Willem-Alexander Baan te Zevenhuizen. De Erasmussprints maakt onderdeel uit van het Sprintklassement. Alle nummers verroeien een 500 meter zes aan
zes vaste start vanaf de 0 meter.
Artikel 6 - Prijsuitreiking
Na afloop van de finale-race vindt de prijsuitreiking plaats op het erevlot. Alleen de winnende ploeg
mag aanleggen bij het erevlot, de andere ploegen moeten doorroeien naar de reguliere vlotten.

Hoofdstuk 3: Inschrijfprocedure
Artikel 8 - Inschrijfprocedure
Inschrijvingen dienen te gebeuren via: https://inschrijven.knrb.nl/nl/
Er kan ingeschreven worden tot 11 juni 2019, 19:00 uur.
Artikel 9 - Inschrijfgelden
De inschrijfgelden bedragen per ploeg:
Skiff: 		
€ 12,00
Twee: 		
€ 15,00
Vier: 		
€ 20,00
Acht: 		
€ 30,00
Bedrijfsvier:
€ 80,00
Bedrijfsacht: € 100,00
Inschrijfgelden dienen uiterlijk 13 juni 2019 voor 21:00 uur overgemaakt te worden naar
NL82RABO00381839273 t.n.v. A.R.S.R. Skadi, o.v.v. Erasmussprints 2019 [en verenigingsnaam].
Artikel 10 - Loting
De bekendmaking van de loting vindt plaats op 12 juni 20:00 uur om 20:00 te Skadi en zal op
de website worden gepubliceerd.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen
Artikel 11 - Disciplinaire maatregelen
Indien deze bepalingen of aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan
de jury disciplinaire maatregelen nemen volgens artikel 73 RvR.
Voor de gehele sprintwedstrijd is de tijdsstraf vastgelegd op 10 seconde.
Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.
Artikel 13 - Schade en letsel
De organisatie, de stichting Erasmussprints, de K.R.&Z.V. “de Maas” en de A.R.S.R. “Skadi”
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het
evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.
Artikel 14 - Gebruik Willem-Alexander Baan niet-startende ploegen
Gebruik Willem- Alexander Baan voor niet-startende ploegen is toegestaan, mits ze de wedstrijd niet
verstoren. In aanloop naar de Erasmussprints wordt een baankaart gepubliceerd met een expliciet
gebied waar de niet-startende ploegen eventueel kunnen trainen.

