
Wedstrijdbepalingen  

1-9-2020  

Wedstrijdbepalingen Fylí Agon    
  

  

Hoofdstuk 1. Algemeen  

Artikel 1. Reglementen  

1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de 
Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van 
de toepasselijke inhoud van dit reglement.  

2. Verwijzingen naar het RvR in het vervolg van deze bepalingen zijn bedoeld ter verduidelijking 

en geven geen uitputtende opsomming van de van toepasselijke artikelen uit dit reglement.  

3. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze bepalingen.  

4. Tot een week voor de wedstrijddag kunnen deze bepalingen nog wijzigen. Eventuele grote 

wijzigingen worden aangekondigd door middel van een nieuwsbericht op de website van de 

wedstrijd.  

  

Artikel 2. Contactpersonen  

1. Wedstrijdleiding: Siem Looijen, wedstrijdleiding@srvagon.nl , +31651570972  

2. Veiligheidscoördinator: Casper Lodewijks, voorzitter@asrvagon.nl , +31613981128  

3. Hoofd van de Jury: Frank Vondeling  

  

Hoofdstuk 2. Deelname  

Artikel 4. Deelname  

1. Een aantal uitgeschreven velden op de Fylí Agon 2020 zijn toegankelijk voor competitieroeiers, 

zoals beschreven in Art. 14 RvR. Enkele velden hebben deze beperking niet, zie het KNRB 

inschrijfsysteem. 

2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is 

beschreven in Art. 8 RvR.  

Artikel 5. Aanmeldprocedure  

1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij de inschrijfbalie. Dit dient één 

uur voor de starttijd te hebben plaatsgevonden.  

2. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de rugnummers.  

3. Bij achter gestuurde boten dienen de stuur en de boegroeier alvorens het oproeien en de 

race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen. 

4. Voor gestuurde boten dienen een rugnummer op de achter-taft van de boot te bevestigen en 

duidelijk zichtbaar bevestigd op de rug van de boeg roeier alvorens het oproeien. 

5. Bij het niet inleveren aan de organisatie van de rugnummers, van de voorwedstrijd, voor het 

einde van het daar opvolgende blok wordt 10 euro in rekening gebracht. 

6. Bij het niet inleveren van de rugnummers bij de organisatie 3 uur na de finale wordt 10 euro in 

rekening gebracht. 



7. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient 30 minuten 
voor de starttijd te hebben plaatsgevonden. 

8. Ploegen dienen voor de starttijd van hun veld achter de start te liggen. 

9. Ploegen dienen in de finale voor de starttijd van het blok achter de start te liggen. 

Artikel 6. Vlotprocedure   

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). 

Artikel 7. Op- en uitroeiprocedure  

1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten 

die voldoet aan de eisen genoemd in Art. 17-20 RvR.  

2. De riemen die gebruikt worden door de ploegen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in 

Art. 21 RvR.  

3. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan de start. Te laat 

verschijnen kan uitsluiting betekenen. Roei dus tijdig op.  

4. Iedere ploeg moet zich op het op het in de blokindeling aangegeven moment achter de startlijn 

bevinden.  

5. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter hoogte van de finishlijn.  

6. Uitroeien en warm roeien is mogelijk in de gebieden zoals aangegeven op de baankaart op de 

website.  

7. Het is verboden om tijdens het oproeien in te halen als op de naastgelegen baan een wedstrijd 

aan de gang is, of op het punt staat te beginnen.  

  

Artikel 8. Startvolgorde  

1. De startvolgorde voor de voorwedstrijd wordt per veld door middel van loting bepaald.  

2. De startvolgorde van de finale wordt gebaseerd op de geroeide tijden in de voorwedstrijd, 

waarbij de langzaamste ploeg(en) als eerste van start gaat/gaan.   

  

Artikel 9. Startprocedure voorwedstrijd(VW)  

1. De voorwedstrijd is een achtervolgingsrace in kiellinie.  

2. Op aanwijzingen van de voorstarter dienen de ploegen in startvolgorde in wedstrijdtempo naar 

de startlijn te roeien (RvR Art. 49.3) 

3. De start van de voorwedstrijd is vliegend met een startverschil van circa 20 seconden. 

4. De ploeg met het laagste startnummer start als eerste. 

 

Artikel 10. Startprocedure finale  

1. De start van de finale is vast met twee ploegen naast elkaar.   

2. De tijden van iedere ploeg worden afzonderlijk geregistreerd.  

3. Voor de finale krijgen ploegen een nieuw rugnummer. 

4. Varend in de richting waarin de wedstrijd wordt gevaren, starten ploegen met een oneven 

nummer in de baan aan stuurboord(-swal) en ploegen met een even nummer in de baan aan 

bakboord.  

5. In het geval dat er een oneven aantal ploegen start in één veld, dan gaat de ploeg met het 

laagste rugnummer nummer van dit veld alleen en als eerste van start in de stuurboordbaan.  

  



Artikel 11. Race  

1. Een ploeg mag in de finale zijn baan niet verlaten, voor het passeren van de scheidingsboeien 

om er voor te zorgen dat beide ploegen een gelijke afstand roeien. 

2. In de voorwedstijd mag ingehaald worden en is de oplopende ploeg is vrij haar koers te 

kiezen. Verder gelden de regels van artikel 51 van het RvR zoals hieronder omschreven. 

3. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de 

oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.  

4. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen 

ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of 

anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.  

5. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende 

ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg. 

6. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag 

te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen. 

 

Hoofdstuk 3. Uitslag  

Artikel 12. Winnaars  

1. De winnaar van de A finale wint het veld.  

2. Ook is er een kleine prijs voor de ploeg die per veld de voorwedstrijd en finale in cumulatieve 

niet omgerekende snelste tijd aflegt(tijdwinnaar). Ook als deze ploeg het veld gewonnen heeft. 

 

Hoofdstuk 4. Inschrijfprocedure  

Artikel 13. Inschrijfprocedure  

1. Inschrijven is alleen mogelijk via wedstrijden.knrb.nl  

2. Velden kunnen aangevraagd worden bij een minimum van 3 startende ploegen. De 

wedstrijdleiding bepaald uiteindelijk of het aangevraagde veld verroeid kan worden.  

3. Mocht het aantal inschrijvingen hoger komen dan de vergunning toelaat, dan worden de 

startplekken verdeeld op volgorde van inschrijving (dag en tijdstip). Waarbij de 4+, ErvC4+ 

voorrang krijgen, vervolgens de 2x en dan pas de overige velden. Ook als ploegen in andere 

velden eerder ingeschreven waren.  

 

Artikel 14. Inschrijfgelden  

1. Inschrijfgeld: zoals vermeld op wedstrijden.knrb.nl  

2. Inschrijfgelden dienen vóór vrijdag 4 september 2020 23:59 uur overgemaakt te worden naar 

rekening NL16 INGB 0006 6689 67 t.n.v. A.S.R.V. Agon o.v.v. Vereniging + “Inschrijving Fylí”.   

  

Artikel 15. Loting  

De  loting vindt plaats op woensdag 26 augustus 2020 om 20:00 uur en zal hierna zo snel mogelijk doch 

uiterlijk donderdag 3 september 2020 worden gepubliceerd op de website van A.S.R.V. Agon.  

  

https://wedstrijden.knrb.nl/nl/
https://wedstrijden.knrb.nl/nl/


Hoofdstuk 5. Protestregelingen  

Artikel 16. Protest  

1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is 

beschreven in Art. 74 RvR.  

2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in 

Art. 76 RvR.  

 

Artikel 17. Disciplinaire maatregelen  

1. In alle gevallen van overtreding van de reglementen en bepalingen kan er door de jury een 

disciplinaire maatregel worden opgelegd (RvR Art. 73). 

2. De hoogte van een tijdstraf is 5 seconden op de 500m en 7seconden op de 750. 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen  

 

Artikel 18. Boeteclausule  

1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, 

terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 31 lid 1 en 2 

RvR.  

2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 31 lid 4 RvR.   

  

 

Artikel 19. Onvoorziene omstandigheden  

Daar waar deze bepalingen strijdig mochten zijn met het RvR, geldt het RvR. In alle gevallen waarin 

deze reglementen niet voorziet, beslist de jury.  

Artikel 20. 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.  


