WEDSTRIJDREGLEMENT GANZE REGATTA
Reglementen
Tijdens de Ganzeregatta gelden Reglement voor Roeiwedstrijden en het Uitvoeringsreglement
(www.knrb.nl).
Deelnemers worden geacht bekend te zijn genoemde reglementen en onderstaande
aanvullingen.
Zeeuwse kampioenschappen
In alle klassen wordt gestreden om de Zeeuwse titel, mits de complete ploeg woonachtig of
geboren is in Zeeland.
De Zeeuwse titel wordt uitgereikt indien:
-

Een andere Zeeuwse ploeg van hetzelfde nummer verslagen wordt.
Wanneer er geen andere Zeeuws ploeg deelneemt aan bepaald nummer: de ploeg wint
het nummer (van tenminste 1 andere ploeg in betreffende nummer)

Algemeen
De parkeergelegenheid bij het clubhuis is bestemd voor laden en lossen van botenwagens. De
aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd.
Alle deelnemende boten dienen voorzien te zijn van een deugdelijke boegbal, en heelstrings bij
gebruik van flexheel voetenboorden. De kamprechter kan ploegen die dit niet in orde hebben
een startverbod opleggen.
De organisatie kan ploegen of individuele roeiers een startverbod opleggen als de veiligheid van
hen of anderen in gevaar kan komen.
Inschrijven
Alle wedstrijdnummers staan open voor wedstrijdploegen die deelnemen aan nationale
wedstrijden.
Inschrijving via het KNRB inschrijfprogramma of per E-mail: ganzeregatta@rvscaldis.nl o.v.v.
wedstrijdnummer, boottype, naam van de ploeg en de namen van de deelnemers. Sluiting
inschrijving op 20 februari 2019 19:30 uur.
Velden met minder dan 2 inschrijvingen, zullen waar mogelijk worden samengevoegd met
andere velden of komen te vervallen. Dit zal bekend worden gemaakt na sluiting inschrijving. Er
is dan nog de mogelijkheid de vervallen inschrijving om te zetten naar een ander veld. Dit in
overleg met de wedstrijdcommissie voor sluiting wijzigingen op 23 februari 2019 19:30 uur.
Dubbel inschrijven van boten en personen vermelden i.v.m. 2 heats (4,3km)
In verband met de beperkte ruimte bij de voorstart in de stadshaven van Goes is er een
maximum bepaald voor het aantal deelnemers. Het maximum is gesteld op 70 (35 per heat) om
de veiligheid te kunnen garanderen van alle deelnemers. Er zal duidelijk gecommuniceerd

worden via alle mogelijke kanalen indien de sluiting inschrijvingen eerder zal plaatsvinden dan
de bovenstaande gepubliceerde datum. Het is mogelijk voor ploegen om bij het bereiken van
het maximum aantal inschrijvingen op een wachtlijst te komen. Bij uitval van reeds
ingeschreven ploegen kan er op volgorde van melden een ploeg van de wachtlijst toch starten.
De wachtlijst zal zichtbaar worden gemaakt via de gebruikelijke kanalen.
Loting: 26 februari 2019 20:00 uur te Goes.

Aanmelden wedstrijd
Rugnummers voor de 1e heat afhalen voor 10:45u, voor de 2e heat voor 13:30u.
Inschrijfgelden: Skiff € 7,50, Twee € 15,00 Vier € 30,00, Acht € 60,00. Te voldoen op de
wedstrijddag.
Bij de inschrijving is een borg van 5 euro per ploeg. Bij inlevering van het rugnummer wordt de
borg geretourneerd.
Vlotprocedure
Ploegen dienen op de vlottijd, welke op de startlijst aangegeven is, gereed te zijn om in te
stappen en op te roeien. Oproeien geschied in omgekeerde volgorde van startnummer. Ploegen
die te laat aanwezig zijn kunnen door de vlotcommissaris gediskwalificeerd worden.
Oproeien
Om aanvaringen te vermijden geldt tijdens het oproeien eenrichtingsverkeer. Het is gedurende
de oproeitijd verboden te keren, op straffe van diskwalificatie. Uitzondering hierop is bij
materiaalpech tijdens het oproeien; de vlotcommissaris zal bepalen of na aanleggen opnieuw
opgeroeid mag worden.
De in- en uitgang van de oude stadshaven, bij de houten ophaalbrug is smal. Matig uw snelheid
en laat eventueel de riemen strijken.
Er dient opgeroeid te worden tot aan het einde van de oude stadshaven alwaar gerond moet
worden.
Na het ronden stellen even nummers op aan stuurboordwal, oneven nummers aan
bakboordwal, op volgorde van startnummer.
Oproeien naar de ophaalbrug mag pas op afroep van de havencoördinator.
Start
De start bevind zich bij de ophaalbrug, schuin tegenover de Praxis en is gemarkeerd met een
vlag. (De start ligt circa 10 meter voor de brug)
Gestart wordt d.m.v. een vliegende start, om de 20 seconden, boten dienen op
startnummervolgorde te gaan liggen en aan te sluiten. Men dient 5 minuten vóór de start achter
de voorstartlijn te liggen.

De voorstart is ± 100 meter voor de startlijn. Op aangeven van de voorstarter roeit men in
wedstrijdtempo naar de startlijn, het passeren van de startlijn wordt aangegeven door het
roepen van "DOOR” en met een signaal van een rode startvlag of toeter.
Wedstrijd
Er wordt geroeid over een afstand van 4,3 kilometer. De start ligt bij de ophaalbrug in Goes,
schuin tegenover de Praxis. De brug bij Wilhelminadorp zal tijdens de wedstrijd open zijn, wel
geldt er een inhaalverbod vanaf 100 meter voor de brug aangegeven met vlaggen. Vlak na de
brug ligt een vrij scherpe bocht naar rechts. De finish bevindt zich bij de sluizen van het Goese
Sas.
Geef ruimte bij het inhalen, hou zoveel mogelijk stuurboordwal.
De wedstrijd van de categorie roeivalidatie bedraagt een afstand van 2 kilometer. De start is
eveneens bij de ophaalbrug in Goes.
Finish
De finish bevindt zich bij de sluizen van het Goese Sas, 3.5 kilometer verwijdert van het
clubgebouw van “Scaldis” en is gemarkeerd met vlaggen.
De finish van de roeivalidatie- en jeugd is bij Wilhelminadorp; 1,2 kilometer verwijdert van het
clubgebouw van “Scaldis” en is gemarkeerd met een vlag.
Uitroeien
Roei na de finish door tot aan de sluizen, daar ronden en wachten tot alle teams gefinisht zijn,
op commando van de organisatie roeien de ploegen terug naar het vlot.
Tijdens het terug roeien na de wedstrijd is de brug bij Wilhelminadorp dicht en zal deze liggend
gepasseerd dienen te worden.
Protestregeling
Protesteren geschied door hand opsteken van de stuur of slagroeier bij ongestuurde ploegen
meteen na de finish. Protesten kunnen dan tot uiterlijk een half uur na de laatste finish van het
betreffende blok schriftelijk bij het hoofd van de jury worden ingediend. Mondelinge en te laat
ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.
Er kan een straftijd van 15 seconden of diskwalificatie worden toegekend door de
wedstrijdleiding.
Aanvullende naleving wet persoonsgegevens
De organisatie van de Ganze Regatta doet er alles aan om de wet Privacy Verordening na te
leven.
Door zaken te doen met betrouwbare leveranciers en betrouwbare partners worden gegevens
van betrokkenen zorgvuldig behandeld.

Tijdens het evenement zullen foto’s gemaakt worden en deze zullen gepubliceerd worden op
door de organisatie goedgekeurde mediakanalen. In beginsel gaan wij ervan uit dat niemand
hier bezwaar tegen heeft aangezien dit al jaren op dezelfde wijze plaatsvindt.
Voor een werkbare situatie vragen wij leden, vrijwilligers, deelnemers, aanwezigen om kenbaar
te maken als er een foto niet gepubliceerd mag worden. Dit kan worden aangegeven bij de
wedstrijdleiding en/of het secretariaat. Tevens kan de fotograaf, indien mogelijk, direct worden
aangesproken.

