
VLAAMSE ROEILIGA vzw
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische Roeibond vzw
Huis van de Sport
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
T 09 243 12 50 - F 09 243 12 59
info@vlaamse-roeiliga.be - www.vlaamse-roeiliga.be

Wedstrijdbaan: Watersportbaan ‘Geo Nachez’ te Gent
Inschrijvingen uiterlijk: Vrijdag 08 oktober 2021om 18.00u
op volgend adres: 
 Bij voorkeur via de link in het digitaal platform I-Row
Lottrekking: Zaterdag 09 oktober 2021 om 12.00u in de lokalen van
 CLUBAFGEVAARDIGDEN: TEGEN 12u GRAAG BEVESTIGING
 VAN HET AANTAL DEELNEMERS: 0473 58 35 97 (A. De Wispelaere)

Reglement:
De wedstrijden worden geroeid in C4X+ en zijn voorbehouden aan de jongeren 12-14, die minstens
deelgenomen hebben aan 3 wedstrijden in lijn tijdens het voorbije seizoen. Elke jongere roeit 3 parcours, over 
250 meter, telkens in een andere ploeg.
De ploegen worden geloot per vier, ook de boot en de stuurlui worden geloot, tenzij men kan werken
met vaste stuurlui.
De klassementen worden opgemaakt volgens de geroeide tijden, per deelnemer worden de tijden per reeks op-
geteld, de beste tijd over de 3 reeksen is winnaar en behaalt 10 punten, de tweede 9, enz…, vanaf de 10de plaats 
ontvangt elke deelnemer 1 punt.

Programma:
12.00u: Juryvergadering in de lokalen van
12.00u: Geleide lottrekking, opdat er geen identieke ploegen in 3 reeksen zouden geloot worden.

14.00u: start eerste reeks
Start tweede reeks en derde reeks opeenvolgend aan de vorige reeks.

Het overstappen gebeurt zo vlug mogelijk van reeks naar reeks, als er tijd gewonnen wordt per reeks,
wordt die reeks aan dat tempo afgewerkt en heeft men een korte rustpauze voor de volgende reeks.
Indien er, door omstandigheden, gebrek aan tijd zou komen kan een reeks geschrapt worden en bij
eventuele exaequo’s individuele ergometerwedstrijden ingelast worden over 250m.

Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking wordt voorzien een half uur na de laatste aankomst.
Er is: • 1 trofee voor de individuele winnaar
 • 1 grote trofee voor de vereniging met de meeste punten
 • een aandenken voor alle deelnemers.

VOORPROGRAMMA
JEUGDROEIHAPPENING

Zaterdag 09 oktober 2021

In samenwerking met

Voor goedkeuring, Voor de Vlaamse Roeiliga,
KBR, Charles-Henri Dallemagne De Wispelaere Annemarie,
Secretaris-Generaal Commissie Jeugd- en Schoolroeien


