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Bepalingen Sprintbokaal 2019-2020
De bepalingen van de Sprintbokaal zijn slechts van toepassing op de
overkoepelende bokaal.
HOOFDSTUK I

ORGANISATIE EN WEDSTRIJDEN

Artikel 1. Uitgeschreven nummers
1. De volgende nummers zijn onderdeel van de bokaal:
a. D8+
b. H8+
2. De bokaal wordt alleen uitgeschreven bij 3 of meer bokaalploegen
ingeschreven per nummer.
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. Heineken Roeivierkamp (14 & 15 maart 2020)
Velden: 029 & 049
B. Nereus Carpit Noctem (4 april 2020)
Velden: 016 & 008
C. Proteus Eretes in ‘t Kort (25 april 2020)
Velden: 007 & 027
D. Rottebokaal (30 & 31 mei 2020)
Velden: 506 & 505
E. Okeanos Competitie Tweekamp (13 & 14 juni 2020)
Velden: 010 & 009
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 vijf wedstrijden dient gestart te worden.
2. Bij het wegvallen van een van de wedstrijden dienen drie van de vier
wedstrijden gestart te worden, mochten er twee wedstrijden uitvallen dienen
twee van de drie wedstrijden gestart te worden, etc.
Artikel 4. Wedstrijdleiding en HvdJ
1. Wedstrijdleiding:
Cornelis Zwart, knrbcc@gmail.com, +31 653606306
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2. Hoofd van de Jury:
Esther Janssen, e.janssen370@gmail.com, +31 6 30957949
HOOFDSTUK II

BOKAALPLOEGEN

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 bokaalploeg
1. Er mogen maximaal twaalf roeiers worden ingeschreven voor de bokaal,
waarvan in elke heat minimaal vier van deze twaalf 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.
2. De stuur mag ten alle tijden gewijzigd worden conform artikel 38.4 RvR.
Artikel 8. Wijziging bokaalploegsamenstelling voor restant van de bokaal
1. Wijzigingen in de samenstelling van een bokaalploeg dienen altijd gemeld te
worden door de verenigings-vertegenwoordiger.
2. Bij zeer hoge uitzondering kan de samenstelling van de bokaalploeg 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 4.
4. Een bokaalploeg wordt uitgesloten 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
uitgesloten kan worden voor de rest van de bokaal.
HOOFDSTUK III

INSCHRIJVEN

Artikel 9. Vereisten inschrijving
1. Bokaalploegen dienen zich voor 1-03-2020 18.00 uur in te schrijven in het
KNRB inschrijfsysteem voor het evenement: ‘Competitie Inschrijf-evenement
2020’.
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2. De bokaalploegen dienen zichzelf in te schrijven voor de wedstrijden. De

organisatie van de bokaal schrijft bokaalploegen niet in voor de wedstrijden.
a. Het bokaal-ID dient vermeld te worden bij deze inschrijving.
Artikel 10. Betalen inschrijfgeld
Het inschrijfgeld per bokaalploeg dient vóór 07-03-2020 overgemaakt te worden naar
NL33 RABO 0123 5355 57 ten name van NSRF te Amsterdam met vermelding van:
Deelname seizoen 2020 & ‘Verenigingsnaam’.
Artikel 11. Hoogte inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt per bokaalploeg: € 10,HOOFDSTUK IV

COMPETITIE EN WEDSTRIJDVERLOOP

Artikel 12. Puntentelling
1. Indien na afloop van een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats krijgen
beide bokaalploegen de punten van de betreffende plaats. De
daaropvolgende plaats wordt overgeslagen.
2. De vier beste van de vijf behaalde uitslagen per bokaalploeg tellen.
3. Indien een bokaalploeg niet een finaleplek behaald, wordt de score berekend
conform RvR artikel 26.3.
4. De bokaalploeg 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 bokaalploeg 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. Heineken Roeivierkamp Op basis van de 250m zoals vastgelegd in de
bepalingen van de Heineken Roeivierkamp.
b. Nereus Carpit Noctem: Op basis van de einduitslag zoals vastgelegd in
de bepalingen van de Nereus Carpit Noctem.
c. Proteus-Eretes in ‘t Kort: Op basis van de einduitslag zoals vastgelegd
in de bepalingen van de Proteus-Eretes in ‘t Kort.
d. Rottebokaal: Op basis van de einduitslag van het sprintveld zoals
vastgelegd in de bepalingen van de Rottebokaal.
e. Okeanos Competitie Tweekamp: Op basis van de uitslag van de 500
meter.
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Artikel 14. Puntentelling bij niet finishen
1. Wanneer een bokaalploeg zich om wat voor reden dan ook niet inschrijft voor
een wedstrijd uit de bokaal, krijgt deze bokaalploeg het puntenaantal gelijk
aan het aantal bokaalploegen dat is ingeschreven voor de bokaal plus één.
2. Wanneer een bokaalploeg wel is ingeschreven voor een wedstrijd uit de
bokaal, maar niet start, krijgt deze bokaalploeg het puntenaantal gelijk aan het
aantal bokaalploegen dat is ingeschreven voor de bokaal.
3. Wanneer een gestarte bokaalploeg om welke reden dan ook de finish niet
bereikt, krijgt deze bokaalploeg het puntenaantal behorende bij het aantal
bokaalploegen dat zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd
4. De bokaal neemt direct de einduitslag over van de wedstrijden. Indien een
wedstrijd geen eenduidige uitslag oplevert van de bokaalploegen, dan heeft
het Hoofd van de Jury het recht om deze wedstrijd voor de bokaal als niet
verroeid te beschouwen en worden geen punten voor de bokaal 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 Okeanos Competitie Tweekamp.
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 verenigingsvertegenwoordiger bij het
Hoofd van de Jury van de Sprintbokaal.
a. Protest geschiedt aan de hand van de artikelen 73 t/m 79 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.
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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.
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BIJLAGE

RVR ARTIKELEN

Voor de actuele versie en meer relevante artikelen kunt u het Reglement voor
Roeiwedstrijden raadpleden:
https://knrb.nl/wat-doen-we/regels-en-beleid/wedstrijdreglementen/

8

