Bepalingen 38e Northwave Asopos Driekamp 2022
Artikel 1 Reglementen die van toepassing zijn
1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden van
de
Koninklijke Nederlandse Roeibond: c55f0f15-2021.11.20-reglement-voorroeiwedstrijden-schone-versie.pdf (knrb.nl). Op de ploegen die meedoen aan een
bokaal zijn naast dit reglement ook de reglementen van desbetreffende bokalen
van toepassing.
2. Door inschrijving verklaren de deelnemer en zijn vereniging zich gebonden aan dit
reglement.
Artikel 2 Organisatie
1. Hoofd van de jury: Irene Arendzen-van Dijk
2. Wedstrijdleiding: Peter Fioole en Fenna van Rossum. De wedstrijdleiding is te
bereiken via wedstrijdleidingdriekamp@asopos.nl
3. Veiligheidscoördinator: Sanne Hartog.
Artikel 3 Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal door bezoekers of
deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.
Artikel 4 Wedstrijd
1. De Northwave Asopos Driekamp 2022 wordt gehouden op 14 mei 2022.
2. De Northwave Asopos Driekamp 2022 is een tijdwedstrijd in de zin van artikel 29
RvR en wordt verroeid over drie afstanden. De 500 en 250 meter betreffen tijdraces
welke boord-aan-boord verroeid zullen worden. De 1250 meter betreft een
achtervolgingsrace.
3. De start van de 500 en 250 meter is uit stilstand (artikel 47 RvR), de start van de
1250 meter betreft een vliegende start (artikel 51 & 52 RvR)
4. De tijden van de 250 en 1250 meter worden omgerekend naar 500 meter tijden.
Hierdoor krijgt iedere ploeg drie 500 meter tijden. Van deze drie tijden wordt het
gemiddelde genomen en deze tijd vormt de eindtijd.
5. De ploeg met de laagste eindtijd is de winnaar van het desbetreffende veld.
6. Per uitgeschreven veld wordt een apart klassement opgemaakt.
7. Een veld wordt in principe alleen verroeid bij drie of meer inschrijvingen, tenzij de
wedstrijdleiding anders bepaalt.

Artikel 5 Poule-indeling
1. Voor de velden H Erv 4+, D Erv 4+ en D 2x worden de ploegen in poules ingedeeld.
2. Elke poule bestaat uit 12 ploegen. Indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is
door
12, wordt alleen de laatste poule aangepast. Deze wordt dan verkleind tot een
minimum van 6 ploegen. Bij minder dan 6 ploegen wordt deze samengevoegd
met de bovenliggende poule. Deze poule is dan groter dan 12 ploegen.
3. Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB-competitieranking. Deze
indeling vindt plaats na de sluiting van de inschrijvingen maar vóór de loting van de
wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van
de startende ploeg. De ploegen met de hoogste ranking starten in poule 1,
daaropvolgende in poule 2, etc.
Artikel 6 Nauwkeurigheid tijdswaarneming
1. Indien het verschil tussen de gemiddelde eindtijden van twee of meer ploegen 0,2
seconden of minder bedraagt, worden deze eindtijden gezien als ex aequo.
2. Bij deze ploegen wordt gekeken naar de tijden van de verschillende afstanden. De
ploeg die de meeste afstanden met meer dan 0,2 seconden verschil heeft
gewonnen, wordt aangemerkt als de snellere ploeg.
3. Indien op basis van de voorwaarden in artikel 6.2 van deze bepalingen geen
snellere ploeg kan worden aangewezen, eindigen de ploegen op dezelfde plek in
de einduitslag.
Artikel 7 Inschrijfprocedure
1. Inschrijven is mogelijk via het KNRB inschrijfprogramma (http://inschrijven.knrb.nl).
2. Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 2 mei tot en met woensdag 11 mei 2022 om
12.00 uur.
3. Wijzigingen kunnen via het KNRB inschrijfprogramma gedaan worden tot en met
vrijdag 13 mei 2022 om 18:00. Bij latere wijzigingen moet er gemaild worden naar
wedstrijdleidingdriekamp@asopos.nl.
Artikel 8 Inschrijfgelden
1. Het inschrijfgeld bedraagt: Skiff: € 15,00; Twee: € 20,00; Vier: € 30,00;
Acht: € 45,00; Bedrijfsacht: € 90,00.
2. Het inschrijfgeld dient zo spoedig mogelijk na inschrijving, maar uiterlijk donderdag
12 mei 2022 overgemaakt te zijn op rekening NL32RABO0330974246 ten name
van Asopos de Vliet, onder vermelding van Inschrijfgelden Driekamp 2022 «naam
vereniging».
3. Slechts diegenen die het inschrijfgeld hebben voldaan, zijn gerechtigd tot deelname
aan de wedstrijd.

Artikel 9 Terugtrekken
1. Op het terugtrekken van ploegen na het sluiten van de inschrijving is artikel 33 lid
2 RvR van toepassing.
2. Op het terugtrekken van ploegen na de loting is artikel 33 lid 4 RvR van toepassing.
3. Voor het moment van sluiting van de inschrijving gelden de datum en tijd zoals
bepaald in artikel 7 lid 2 van deze bepalingen.
Artikel 10 Blokindeling en Loting
1. De voorlopige blokindeling wordt ongeveer een maand voor de wedstrijd bekend
gemaakt door de wedstrijdleiding en zal worden gepubliceerd op
driekamp.asopos.nl onder het kopje ‘Blokindeling’. De blokindeling wordt uiterlijk
woensdag 11 mei 2022 om 23:59 uur definitief geplaatst.
2. De loting vindt plaats op woensdag 11 mei 2022 vanaf 19:00 uur bij Asopos de
Vliet. Hierna wordt de loting bekend gemaakt door de wedstrijdleiding op
driekamp.asopos.nl onder het kopje ‘Loting'.
Artikel 11 Deelname
1. De uitgeschreven wedstrijdnummers zijn slechts toegankelijk voor
competitieroeiers zoals bedoeld in artikel 14 RvR.
2. In tegenstelling tot lid 1 is op het bedrijfsachten veld artikel 16 RvR van toepassing.
3. De Northwave Asopos Driekamp heeft een capaciteit van 210 ploegen. Wanneer
voor het sluiten van de inschrijving dit aantal reeds bereikt is, zal door middel van
loting worden bepaald welke ploegen worden uitgeschreven. Ploegen die meedoen
aan een bokaal zullen waar mogelijk niet worden meegenomen in deze loting.
4. Nummers uitgeschreven voor lenteleden staan slechts open voor onervaren
ploegen die geheel bestaan uit roeiers die vóór 1 januari van het lopende jaar geen
lid waren van een bij de KNRB aangesloten roeivereniging.
5. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften,
zoals is beschreven in artikel 8 RvR.
Artikel 12 Aanmelden
1. De rugnummers voor de gehele dag dienen te worden afgehaald door een
verenigingsvertegenwoordiger voor aanvang van de stuurliedenvergadering.
De rugnummers zijn af te halen bij het wedstrijdsecretariaat.
2. Iedere deelnemende ploeg is verplicht om voor en tijdens de wedstrijd het
rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen bij de stuur en de boegroeier.
3. De rugnummers kunnen na afloop weer worden ingeleverd door de
verenigingsvertegenwoordiger bij het wedstrijdsecretariaat.
4. Indien aan het einde van de dag bij het inleveren van de rugnummers er
rugnummers blijken te ontbreken zullen per rugnummer 10 euro in kosten
worden gebracht, deze zullen
op een later tijdstip gefactureerd worden aan de desbetreffende
vereniging.

Artikel 13 Verplichte stuurinstructie
1. Stuurlieden of tenminste één van de roeiers in ongestuurde nummers dienen de
stuurliedenvergadering bij te wonen. Degene van de ploeg die de
stuurliedenvergadering bijwoont, dient zich te melden bij degene die de
stuurliedenvergadering presenteert.
2. Het niet verschijnen op de stuurliedenvergadering zal een tijdstraf van 2 seconden
op de 250 meter tot gevolg hebben.
Artikel 14 Ongestuurde nummers
Het parcours van de Northwave Asopos Driekamp bevat een aantal bochten en
brugpijlers. Ongestuurde nummers zijn daarom verplicht om tijdens de wedstrijd een
begeleider mee te laten fietsen. Als hier niet aan wordt voldaan, volgt voor de
deelnemende ploeg een tijdstraf van 10 seconden op de 1250 meter.
Artikel 15 Vlotprocedure
1. Deelnemende ploegen dienen voor het sluiten van het vlot van het desbetreffende
veld in het water te liggen. Hier zijn de ploegen zelf verantwoordelijk voor. Te laat
aanwezig zijn op het vlot kan uitsluiting van de wedstrijd of een andere disciplinaire
maatregel tot gevolg hebben. Bekijk de vlottijden bij de blokindeling.
2. 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 artikel 75 RvR.
Artikel 16 Oproeien en uitroeien
1. Bij het inroeien voor de 500 meter mag onder geen beding verder geroeid worden
dan de start van de 500 meter. Als ploegen zich hier niet aanhouden, kan dit een
disciplinaire maatregel tot gevolg hebben, zoals beschreven in artikel 75 RvR.
2. Na de 500 meter dient direct doorgeroeid te worden naar het startgebied van de
250 meter.
3. Na de 250 meter dient doorgeroeid te worden om op volgorde van rugnummer
klaar te gaan liggen voor de 1250 meter.
Artikel 17 Race en inhaalverbod
1. Tijdens de 1250 meter is artikel 53 RvR van toepassing.
2. Binnen de baanversmalling geldt een inhaalverbod. De baanversmalling is
aangegeven met vier gele vlaggen.
3. De ploeg die bij het passeren van de vlag vóór ligt, ongeacht of zij ingehaald wordt
of niet, heeft bij het passeren van de versmalling voorrang. Beide ploegen dienen
echter aanvaringen te allen tijde te voorkomen en aanwijzingen van de
kamprechter ter plaatse op te volgen.
4. Het is niet toegestaan om tussen de afstanden door terug te gaan naar Asopos de
Vliet, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Toestemming kan
slechts gegeven worden door leden van de jury.

5. Eveneens is het aanleggen, met als doel wisselen van plaatsen binnen de boot,
tussen de afstanden niet toegestaan. Het is wel toegestaan om op het water van
plaats te wisselen.
6. Het is roeiers niet toegestaan te wisselen met de stuurman.
Artikel 18 Protest en bezwaar
1. Protest kan worden aangetekend zoals is beschreven in Artikel 76 RvR.
2. Binnen 45 minuten na het aanleggen, in ieder geval binnen 60 minuten na de finish
van de protesterende ploeg, dient het protest op het daarvoor bestemde formulier
schriftelijk bij de wedstrijdleiding ingediend te zijn. Dit formulier is te verkrijgen bij
het wedstrijdsecretariaat.
3. Het protest wordt door een lid van de jury, niet zijnde het Hoofd van de Jury,
beoordeeld en afgehandeld.
4. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is
beschreven in Artikel 78 RvR.
5. Bezwaar kan worden aangetekend door het invullen van een bezwaarformulier.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.
6. Het bezwaar wordt door het Hoofd van de Jury, en eventueel aangewezen leden
van de juryraad, beoordeeld en afgehandeld.
Artikel 19 Disciplinaire maatregelen
1. Indien de regels van het RvR, deze bepalingen of de aanwijzingen van de
wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire
maatregelen nemen zoals aangegeven in Artikel 75 RvR.
2. De jury is bevoegd een tijdstraf, zoals bepaald in Artikel 75 lid 8 RvR op te
leggen. Deze tijdstraf bedraagt 2 seconden op de 250 meter, 4 seconden op
de 500 meter en 10 seconden op de 1250 meter.
Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin het RvR of deze bepalingen niet voorzien, beslist de jury in
overeenstemming met artikel 81 RvR.

