
Traianus Regatta 28 oktober 2017 – bepalingen 

Hoofdstuk 1: Algemeen

Reglementen
Artikel 1

1) Het Reglement voor Roeiwedstrijden (hierna: RvR), het Tuchtreglement, het Dopingreglement en het 
Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (hierna: KNRB) zijn van toepassing 
op alle elementen van de Traianus Regatta.

2) Op de deelnemende bokalen zijn de reglementen van de desbetreffende bokalen van toepassing. 
3) Alle deelnemers verklaren zich bekend met en gebonden aan de toepasselijke bepalingen.

Bokalen en velden
Artikel 2

1) De volgende velden worden op de Traianus Regatta uitgeschreven (dames, heren en op aanvraag 
mixed):
a) 1x
b) 2x
c) 4+
d) 4*
e) C4+
f) 8+

2) De volgende bokalen worden op de Traianus Regatta verroeid:
a.i) Najaarsbokaal

3) De wedstrijdleiding kan besluiten een veld geen doorgang te laten vinden indien ten tijde van het 
sluiten van de inschrijvingen niet ten minste drie deelnemers van twee verschillende verenigingen zijn 
ingeschreven.

4) Bovengenoemde velden worden in verschillende varianten (jeugd, veteranen, ervaren, onervaren etc.) 
verroeid. De specifieke varianten zijn in het inschrijfsysteem te lezen.

5) In geval van uitschrijving van mixed-velden dient van deelnemende ploegen ten minste de helft van de 
roeiers vrouw te zijn. 

6) De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om velden samen te voegen bij te weinig inschrijvingen
en om, al dan niet op aanvraag, andere dan de hierboven genoemde velden uit te schrijven.

7) Dubbelinschrijven (voor maximaal twee verschillende velden) is toegestaan op eigen risico, onder de 
voorwaarde van duidelijke vermelding bij inschrijving inclusief opgave van een voorkeursveld. De 
wedstrijdleiding zal dubbelinschrijven faciliteren voor zover naar redelijkheid mogelijk binnen het 
tijdschema. 

Artikel 3
1) De inschrijfgelden bedragen:
a) 1x: €16,-
b) 2x:  €22,-
c) (C)4+/*: €30,-
d) 8+: €47,-

Artikel 4
Een voorlopige blokindeling wordt bekendgemaakt voor de opening van de inschrijving. 



Organisatie
Artikel 5
De organisatie is in handen van de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas.

Artikel 6
Het hoofd van de Jury in de zin van artikel 53 lid 4 RvR is Céderique Ortmans

Artikel 7
1) De wedstrijdleiding in de zin van artikel 55 RvR bestaat uit Saskia Witte-Heijing en Jerre Perenboom.
2) De wedstrijdleiding is te bereiken per e-mail via wedstrijdleiding@nsrvphocas.nl

Artikel 8
De veiligheidscoördinator in de zin van artikel 56 RvR is Maarten Cornelissen.

Aansprakelijkheid
Artikel 9
De organisatie van de Traianus Regatta is niet aansprakelijk voor letselschade, schade aan 
eigendommen, diefstal of andere geleden schade op en/of tijdens het evenement.

Hoofdstuk 2: Wedstrijd

Algemeen

Locatie
Artikel 10
De wedstrijd wordt verroeid op de Spiegelwaal te Nijmegen. 

Datum
Artikel 11
De datum van de Traianus Regatta wordt tijdig bekendgemaakt via de wedstrijdkalender, de website 
van het evenement en de bijbehorende Facebookpagina.

Afstanden
Artikel 12

1) De gevaren afstanden zijn:
a) Een twee kilometer race waarbij ploegen per tweetal naast elkaar gestart worden.
b) Een kilometer met keerbrug halverwege de afstand waarbij ploegen individueel achter elkaar 

gestart worden.
c) De Ov2+ en de Dispuuts C4+ roeien enkel een 500m. 
d) De Bedrijfsachten roeien in plaats van de een kilometer met keerbrug, een 500m. 

2) Beide afstanden worden gevaren als tijdsrace in de zin van artikel 26 RvR.
3) Beide afstanden worden gestart middels een vliegende start zoals omschreven in artikel 48 en 49 RvR. 

Tijdwaarneming
Artikel 13



1) Tijden worden gepubliceerd tot een honderdste nauwkeurig.
2) De ex-aequo norm is vastgesteld op 0.1 seconde.

Winnaars
Artikel 14

1) Om een veld te winnen dient een deelnemende ploeg beide afstanden te starten, met uitzondering van
deelnemers aan de velden genoemd in artikel 12 lid 1 sub c en d. 

2) Per gevaren afstand wordt er een rangschikking opgesteld op basis van de geroeide tijden. 
3) De snelste ploeg krijgt evenveel punten als het aantal ploegen dat in het veld gestart is. De tweede 

ploeg krijgt evenveel punten als het aantal ploegen in het veld -1 etc.
4) De winnaar van een veld is de ploeg met het hoogste totaalaantal punten.
5) Bij een gelijk aantal punten wint de ploeg met de laagste totaaltijd over beide afstanden bij elkaar 

opgeteld.
6) Indien het onder lid 4 en 5 van dit artikel genoemde niet één winnaar oplevert, zijn er meerdere 

winnaars. 

Procedure voor de wedstrijd

Inschrijfprocedure
Artikel 15
Inschrijven voor de wedstrijd gaat via het inschrijfsysteem van de KNRB

Artikel 16
1) De inschrijving voor de wedstrijd gaat uiterlijk een maand voor de wedstrijd open en sluit de maandag 

voor de wedstrijd. De exacte data worden via het inschrijfsysteem, de website van de wedstrijd en de 
bijbehorende Facebookpagina bekend gemaakt.

2) Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot woensdagmiddag 12:00 voor de wedstrijd.

Artikel 17
1) De loting van de 2k vindt plaats op de woensdag voor de wedstrijd.
2) De startvolgorde van de 1k wordt bepaald op basis van de uitslag van de 2k. De snelste ploeg van de 2k 

start eerst, dan de nummer twee, etc.

Artikel 18
Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle roeiers die aan te merken zijn als competitieroeiers in 
de zin van artikel 14 RvR.

Artikel 19
1) Het inschrijfgeld moet voldaan zijn voor de rugnummers opgehaald worden.
2) Rugnummers van ploegen/verenigingen die het inschrijfgeld niet voldaan hebben, worden niet 

uitgegeven.

Procedure op de wedstrijd

Aanmelden
Artikel 20

1) Aan het begin van de wedstrijddag kan een verenigingsvertegenwoordiger, tegen afgifte van een borg 
van € 10 per rugnummer, met een maximum van €100, alle rugnummers van zijn of haar vereniging 
ophalen.



2) Bij retournering van alle rugnummers wordt de borg teruggegeven.

Stuurliedeninstructie
Artikel 21

1) Aanwezigheid bij de stuurliedeninstructie is verplicht voor de stuurman/-vrouw of, in het geval van 
ongestuurde ploegen, voor de met de koersbepaling belaste roeier. 

2) In geval van afwezigheid bij de stuurliedeninstructie kan de desbetreffende ploeg het deelnemen aan 
de wedstrijd verboden worden. In geval van afwezigheid bij de stuurliedeninstructie wordt een 
geschilsituatie bij twijfel uitgelegd in het nadeel van de ploeg die afwezig was bij de 
stuurliedeninstructie. 

3) Deelname aan de stuurliedeninstructie wordt actief gecontroleerd. 

Verkeersregels
Artikel 22

1) Het is te allen tijde verboden om tijdens het oproeien de wedstrijdbaan te betreden.
2) Het is te allen tijde verboden om tijdens het roeien van de wedstrijd de oproeibaan te betreden. Dit op 

straffe van uitsluiting.

Artikel 23
1) Bij de vlotten en op het botenterrein staan medewerkers om het verkeer in goede banen te leiden en 

ploegen tijdig het water op te krijgen.
2) Aanwijzingen en instructies van de medewerkers dienen opgevolgd te worden. 
3) Indien genoemde aanwijzingen genegeerd worden met als gevolg dat ploegen te laat aan de start 

komen, kunnen ploegen gesanctioneerd worden met toepassing van de in artikel 69 lid 1 RvR 
genoemde sancties.

4) In het vorige lid genoemde sanctionering kan enkel plaatsvinden door een jurylid in de zin van artikel 
57 RvR.

Disciplinaire maatregelen
Artikel 24
De tijdstraf zoals bedoeld in artikel 69 eerste lid onder e en het zevende lid RvR is vastgesteld op 8 
seconden voor de twee kilometer en op 4 seconden voor de een kilometer.

Overige bepalingen

Bedrijfsachten
Artikel 25
Ploegen uit het bedrijfsachten veld dienen te voldoen aan artikel 15 RvR. 


