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Bepalingen Sprintbokaal 2018-2019
De bepalingen van de Sprintbokaal zijn slechts van toepassing op de
overkoepelende bokaal.
HOOFDSTUK I

ORGANISATIE EN WEDSTRIJDEN

Artikel 1. Uitgeschreven nummers
De volgende nummers zijn onderdeel van de bokaal:
a. D4+
b. H4+
Artikel 2. Wedstrijden en wedstrijddagen
1. De volgende wedstrijden zijn onderdeel van de Sprintbokaal. Deze
wedstrijden zijn in het KNRB-inschrijfsysteem gemarkeerd met OCS.
A. Aegir Lentesprint (30 & 31 maart 2019)
B. Okeanos Competitie Tweekamp (4 mei 2019)
C. Euros Drienerlo Regatta (18 & 19 mei 2019)
D. Saurus International Regatta (25 mei 2019)
E. Rottebokaal (8 & 9 juni 2019)
F. Gyas Meerkamp (15 & 16 juni 2019)
2. Op de bovenstaande wedstrijden is het Reglement voor Roeiwedstrijden
(‘RvR’) van toepassing, evenals de aanvullende wedstrijdbepalingen, zoals
gepubliceerd door de betreffende wedstrijd organisaties.
Artikel 3. Verplicht te starten wedstrijden
1. Vier van de zes wedstrijden dient gestart te worden.
2. Bij het wegvallen van een van de wedstrijden dienen drie van de vijf
wedstrijden gestart te worden, mochten er twee wedstrijden uitvallen dienen
twee van de vier wedstrijden gestart te worden, etc.
3. Het starten van de Gyas Meerkamp is verplicht.
Artikel 4. Wedstrijdleiding en HvdJ
1. Wedstrijdleiding:
Chrissy Rijkers, knrbcc@gmail.com, +31 6 42664628
2. Hoofd van de Jury:
Esther Janssen, e.janssen370@gmail.com, +31 6 30957949

HOOFDSTUK II

PLOEGEN

Artikel 5 . Voorwaarden voor deelname
Alle roeiers moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor competitieroeiers
zoals beschreven in Artikel 14 van het RvR.
Artikel 6. Samenstelling ploeg
1. Er mogen maximaal zes roeiers worden ingeschreven voor de bokaal,
waarvan in elke heat minimaal twee van deze zes roeiers dienen te roeien.
2. Toevoegingen aan de oorspronkelijk inschrijving dienen voorafgaand aan de
wedstrijdleiding en hoofd van de jury van de bokaal worden aangevraagd.
Artikel 7. Stuurlieden
1. Aan het aantal stuurlieden is geen maximum verbonden en deze hoeven ook
niet ingeschreven te worden voor de bokaal.
1. De stuur mag ten alle tijden gewijzigd worden conform artikel 38.4 RvR.
Artikel 8. Wijziging ploegsamenstelling voor restant van de bokaal
1. Wijzigingen in de samenstelling van een ploeg dienen altijd gemeld te worden
door de verenigings-vertegenwoordiger.
2. Bij zeer hoge uitzondering kan de samenstelling van de ploeg voor of tussen
de wedstrijden veranderen.
3. Een wijzigingsaanvraag wordt ingediend door de
verenigings-vertegenwoordiger via een mail naar het Hoofd van de Jury en de
wedstrijdleider van deze bokaal. Zie artikel 2.
4. Een ploeg wordt gediskwalificeerd van deze bokaal indien deze gewijzigd is
van samenstelling zonder daartoe toestemming te hebben gekregen (zoals in
de vorige twee artikelen omschreven). Voor de invaller geldt dat ook hij/zij
gediskwalificeerd kan worden voor de rest van de bokaal.
HOOFDSTUK III

INSCHRIJVEN

Artikel 9. Vereisten inschrijving
1. Ploegen dienen zich voor 1-03-2019 18.00 in te schrijven in het KNRB
inschrijfsysteem voor het evenement: ‘Competitie Inschrijf-evenement 2019’.
2. De ploegen dienen zichzelf in te schrijven voor de wedstrijden. De organisatie
van de bokaal schrijft ploegen niet in voor de wedstrijden.

Artikel 10. Betalen inschrijfgeld
Het inschrijfgeld per ploeg dient vóór 07-03-2019 overgemaakt te worden naar NL33
RABO 0123 5355 57 ten name van NSRF te Amsterdam met vermelding van:
Deelname seizoen 2019 & ‘Verenigingsnaam’.
Artikel 11. Hoogte inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg: € 10,HOOFDSTUK IV

COMPETITIE EN WEDSTRIJDVERLOOP

Artikel 12. Puntentelling
1. Indien na afloop van een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats krijgen
beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende
plaats wordt overgeslagen.
2. De vier beste van de zes behaalde uitslagen per ploeg tellen.
3. De ploeg met het laagste puntenaantal na afloop van de laatste wedstrijd wint
de bokaal. Bij een gelijk puntenaantal na afloop van de laatste wedstrijd wint
de ploeg met de beste klassering op de laatst geroeide wedstrijd de bokaal.
Artikel 13. Klasserende afstanden
De puntentelling van de bokaal wordt als volgt opgemaakt:
a. Aegir Lentesprint: Op basis van de einduitslag zoals vastgelegd in de
bepalingen van de Aegir Lentesprint.
b. Okeanos Competitie Tweekamp: Op basis van de uitslag van de 500
meter.
c. Euros Drienerlo Regatta: Op basis van de uitslag van de 450 meter.
d. Saurus International Regatta: Op basis van de uitslag van de 250
meter.
e. Rottebokaal: Op basis van de einduitslag zoals vastgelegd in de
bepalingen van de Aegir Lentesprint.
f. Gyas Meerkamp: Op basis van de uitslag van de 400 meter.
Artikel 14. Puntentelling bij niet finishen
1. Wanneer een ploeg niet aan de start verschijnt krijgt deze het puntenaantal
gelijk aan het aantal ploegen dat ingeschreven is voor de bokaal.
2. Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook niet de finish bereikt,
krijgt deze ploeg het puntenaantal gelijk aan het aantal ploegen dat
ingeschreven is voor de bokaal. Ook als deze ploeg is uitgesloten of
gedisqualificeerd.

3. De bokaal neemt direct de einduitslag over van de wedstrijden. Indien een
wedstrijd geen eenduidige uitslag oplevert van de bokaal-ploegen, dan wordt
deze wedstrijd vanuit de bokaal als niet verroeid beschouwd en worden geen
punten toegekend.
Artikel 15. Wegvallen van een wedstrijd
Mocht een van de wedstrijden ongeacht de reden niet plaatsvinden of geen resultaat
opleveren dan wordt het eindklassement opgemaakt over het oorspronkelijke aantal
tellende wedstrijden minus het aantal wedstrijden dat niet plaatsgevonden heeft of
geen resultaat heeft opgeleverd.
Artikel 16. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is tijdens de Gyas Meerkamp.
HOOFDSTUK V

PROTESTREGELING

Artikel 17. Protest tegen bokaaluitslag
1. Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de Sprintbokaal kan er schriftelijk
protest ingediend worden door een verenigings-vertegenwoordiger bij het
Hoofd van de Jury van de Sprintbokaal.
a. Protest geschiedt aan de hand van de artikelen 73 t/m 79 RvR.
2. Het Hoofd van de Jury zal uitspraak doen inzake het protest conform art. 76
lid 1 RvR.
3. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk volgens Artikel 78 van het RvR.
4. Bij uitspraak zullen deze bepalingen en het dan geldende RvR geraadpleegd
worden. Het RvR is altijd leidend.
5. Zie tevens art. 75 lid 6 RvR.
Artikel 18. Protest tegen daguitslagen
1. Bij onenigheid of twijfel betreffende de daguitslag kan er op de dag zelf
protest worden ingediend bij het Hoofd van de Jury van de desbetreffende
wedstrijd.
2. Protest geschiedt aan de hand van de artikelen 73 t/m 79 RvR.
Artikel 19. Niet in de bepalingen voorziene gevallen
Het Hoofd van de jury van de Sprintbokaal is bevoegd alle beschikkingen te treffen
welke hij/zij wenselijk acht betreffende niet bij reglement voorziene gevallen.

Artikel 20. Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofd van de jury.

BIJLAGE

ENKELE RELEVANTE RVR ARTIKELEN

RvR - Artikel 14
1. In een competitieveld mogen alleen competitieroeiers starten.
2. Het seizoen voor competitieroeiers loopt van 1 september tot en met 31
augustus.
3. Iedere roeier die Beginner is, is ook competitieroeier. Een roeier is ook
competitieroeier als hij geen Beginner meer is, maar in het lopende
kalenderjaar
nog niet is gestart in een klasserend veld. Deze criteria gelden voor zowel
boordroeien als scullen afzonderlijk. Een roeier kan dus boordroeiend
competitieroeier zijn en scullend niet en vice versa.
4. De competitievelden kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende
velden:
- Ervaren: In het ervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten
bestaande uit competitieroeiers.
- Onervaren: In het onervaren competitieveld mogen alleen ploegen
starten bestaande uit competitieroeiers die onervaren zijn.
- Lente: in het lente competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit
onervaren competitieroeiers die na 1 januari van het lopende seizoen lid
geworden zijn van een roeivereniging
5. Een competitieroeier is onervaren in het eerste roeiseizoen dat hij deelneemt
aan een wedstrijd na het roeiseizoen waarin hij 15 jaar is geworden.
Daarnaast zijn competitieroeiers die in voorafgaande seizoen alleen in een
lente competitieveld zijn uitgekomen nog onervaren.
6. In het clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers
die allen (inclusief de stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging.
RvR - Artikel 38
1. Het is geoorloofd ten hoogste de helft van het aantal roeiers zoals ingeschreven
ten tijde van de loting, zomede de stuur van een ploeg, te vervangen door
anderen. Dit dient schriftelijk onder opgave van hun namen en geboortejaren met
vermelding van hun categorie/klasse en de vereniging waarvan men lid is, ten
minste één uur voor de aanvang van de eerste race, waaraan de ploeg zal
deelnemen, te worden ingediend bij de wedstrijdleider.
2. De roeiers en de stuur van een ploeg die hebben deelgenomen aan een
voorwedstrijd, mogen niet worden vervangen tenzij sprake is van een acuut
ziektegeval of een ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider
bevestigd door een medische verklaring. Ditzelfde geldt voor vervanging binnen 1
uur voor aanvang van de eerste race.
3. Indien er meer roeiers dan roeiplaatsen in de boot kunnen worden ingeschreven
in het inschrijfsysteem, dan is het, in tegenstelling tot lid 1 en 2 toegestaan deze
onderling te wisselen. In geval van een acuut ziektegeval of ongeluk, zo nodig
ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een medische verklaring,

mag er vervanging plaatsvinden door roeiers die niet vermeld staan in het
inschrijfsysteem.
4. Voor velden uitgeschreven voor onervaren competitieroeiers is het toegestaan te
allen tijde de stuur van de ploeg te wijzigen.
5. Een skiffeur mag niet worden vervangen.
6. Een wedstrijd gevende organisatie kan voor het verwerken van een vervanging
administratiekosten heffen
RvR - Artikel 73
1. Disciplinaire maatregelen zijn:
a. een berisping
b. een waarschuwing.
c. een geldboete van € 10, uitsluitend bij een overtreding van RvR artikel
8, artikel 21 of de bepalingen in hoofdstuk XII die niet hersteld worden
d. straftijd, uitsluitend bij tijdwedstrijden.
e. terugplaatsing naar de laatste positie van de race met de langzaamste
tijd van het veld, geroeid in de betreffende ronde.
f. Uitsluiting.
g. diskwalificatie.
2. De juryleden zijn bevoegd alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle gevallen
van overtreding van de regels.
3. Een berisping kan gegeven worden aan één of meer personen die zich onsportief
of onbehoorlijk hebben gedragen.
4. Een waarschuwing geldt voor de eerstvolgende of voor de lopende race waarin de
ploeg deelneemt. Een ploeg wordt uitgesloten bij twee waarschuwingen geldig in
dezelfde race.
5. Een ploeg die wordt uitgesloten is uitgesloten voor alle races van dat veld.
6. In ernstige gevallen kunnen één of meer personen worden gediskwalificeerd.
Deze diskwalificatie strekt zich uit over één of meer velden en/of één of meer
evenementen. Een diskwalificatie die zich uitstrekt verder dan het lopende
evenement kan alleen worden uitgesproken door het bestuur.
7. Als extra disciplinaire maatregel kan, uitsluitend bij tijdwedstrijden, een vooraf
gepubliceerde tijdstraf worden opgelegd. Als richtlijn voor een tijdstraf geldt 1%
van de gemiddelde totaaltijd. De tijdstraf wordt opgeteld bij de door de
desbetreffende ploeg geroeide tijd.
RvR - Artikel 74
1. Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het
optreden van een jurylid, tegen de samenstelling van de ploeg, of tegen de
gepubliceerde uitslag van zijn race.
2. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de
ploeg onmiddellijk mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende jurylid.
3. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een
jurylid tijdens de race worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar

gemaakt door het opsteken van een arm door één van de leden van de ploeg, in
elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten.
4. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de
betrokken ploeg protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 uur na afloop van de race.
5. Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de
gepubliceerde uitslag van zijn race, worden door de ploeg binnen één uur na
publicatie van zijn race schriftelijk kenbaar gemaakt bij de wedstrijdleider.
RvR - Artikel 75
1. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race worden door de
verantwoordelijke kamprechter mondeling afgehandeld. De desbetreffende
kamprechter deelt zijn beslissing direct mondeling mee aan de ploeg.
2. Bij protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een
jurylid tijdens de race, zal de kamprechter van deze race de protesterende ploeg
alsmede zo nodig de andere betrokken ploegen raadplegen. De kamprechter
neemt vervolgens een van de volgende beslissingen:
a. Het protest is ongegrond. Hij deelt deze beslissing mee aan de ploeg en
steekt de witte vlag op ten teken dat de wedstrijd in goede orde is verlopen.
b. Het protest is gegrond. Vervolgens besluit hij welke maatregelen moeten
worden genomen. De kamprechter deelt deze beslissing mee aan de
betrokken ploeg(en) en steekt de rode vlag op ten teken dat de race niet in
goed orde is verlopen.
c. Nadere informatie is nodig voordat een beslissing kan worden genomen.
Hij deelt deze beslissing mee aan de betrokken ploeg(en) en steekt de rode
vlag op ten teken dat de race niet in goed orde is verlopen. Vervolgens
worden in overleg met het hoofd van de jury de nodige stappen gezet om
tot een beslissing te komen. De volgende ronde van het desbetreffende
veld kan niet plaatsvinden voordat een beslissing is genomen.
3. Bij tijdwedstrijden met vliegende start kan in plaats van het gestelde in lid 2 de
organisatie de afhandeling van de bezwaren tegen gebeurtenissen tijdens de
race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race delegeren aan een
aantal daartoe aangewezen juryleden.
4. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg
te herstellen en daarnaast de ploeg die de overtreding heeft begaan te straffen.
Behalve tot de relevante disciplinaire maatregelen kan de kamprechter besluiten
tot het overroeien van de race met alle of een deel van de ploegen.
5. Protesten tegen de gepubliceerde uitslag van de race worden door de
wedstrijdleider afgehandeld en aan de betrokken ploegen medegedeeld.
6. Protesten worden in principe dezelfde wedstrijddag afgehandeld en voor een
eventuele volgende ronde.

RvR - Artikel 76
1. Indien een belanghebbende vereniging meent dat een beslissing op het
protest in strijd is met de reglementen of onredelijk is, kan zij – binnen één uur
na de uitspraak– schriftelijk bezwaar aantekenen bij het hoofd van de jury.
2. Bij behandeling van een bezwaar is het feitelijk verloop van de race zoals
vastgesteld door de kamprechter leidend, tenzij de Juryraad van mening is
dat waarnemingen van andere juryleden of objectieve bronnen deze
vaststelling tegenspreken.

