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Hoofdstuk 1. Organisatie en deelname
Wedstrijdleiding & Hoofd van de Jury: Cornelis Zwart
+31 653606306, knrbcc@gmail.com
Verenigingen nemen automatisch deel aan de Verenigingsbokaal wanneer hun
ploegen deelnemen aan een wedstrijd waar ouderejaars competitieroeiers mogen
starten.
De volgende competitie-nummers zijn onderdeel van de bokaal:
a. H1x
b. D1x
c. H2d. D2e. H2x
f. D2x
g. Mix2x
h. H4+
i. D4+
j. H4*
k. D4*
l. Mix4*
m. H8+
n. D8+
o. Mix8+
p. HErvC4+
q. DErvC4+
r. MixC4+
Alleen competitie-velden maken deel uit van de bokaal naar beoordeling van het
Hoofd van de Jury en Wedstrijdleiding.
Deelnemende wedstrijden van de bokaal zijn:
a. Gyas Hunze (27 & 28 februari 2021)
b. Heineken Openingstoernooi (20 & 21 maart 2021)
c. Aegir Lentesprint (27 & 28 maart 2021)
d. Traianus Regatta (17 & 18 april 2021)
e. Skoll Cup (24 & 25 april 2021)
f. Saurus International Regatta (1 & 2 mei 2021)

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Proteus-Eretes in ‘t Lang (8 & 9 mei 2021)
Proteus Eretes in ‘t Kort (8 & 9 mei 2021)
Asopos Driekamp (15 & 16 mei 2021)
Rottebokaal (22 & 23 mei 2021)
Okeanos Competitie Tweekamp (29 & 30 mei 2021)
Euros Drienerlo Regatta (12 & 13 juni 2021)
Orca Competitie Slotwedstrijden (19 & 20 juni 2021)
Gyas Meerkamp (26 & 27 juni 2021).

Hoofdstuk 2. Puntentelling
Het puntensysteem van de verenigingsbokaal bestaat uit twee delen. Zowel
deelname als prestatie wordt beloond. Het puntentotaal bestaat vervolgens uit
respectievelijk 50% en 50%.

Deelname
Het onderdeel deelname wordt uitgedrukt in het gemiddelde aantal ploegen wat een
vereniging de afgelopen drie jaar voor dezelfde wedstrijd heeft ingeschreven ten
opzichte van het totaal aantal ploegen wat een vereniging voor de meest recente
editie van deze wedstrijd heeft ingeschreven. Dit wordt vervolgens uitgedrukt in een
factor. Het loont dus om meer ploegen te laten deelnemen aan een wedstrijd.
Overigens telt een deelname in een skiff evenveel mee als deelname in de 8+.
Wanneer een vereniging niet eerder heeft deelgenomen aan een bepaalde wedstrijd,
wordt er gebruik gemaakt van ondergrens. Elke vereniging met een gemiddeld
aantal inschrijvingen van 0 tot 0,99 over de afgelopen jaar wordt automatisch
afgerond naar 1,00. Bij deelname aan “nieuwe” wedstrijden zullen we daarom het
onderdeel deelname niet meetellen.

Prestatie
Punten voor het onderdeel “prestatie” zijn te verdienen door op plek 10 of hoger te
eindigen. Voor plek 1 ontvangt een ploeg 10 punten, plek 2 ontvangt 9 punten etc.
Plek 9 en 10 ontvangen beide 1 punt (zie tabel 1). Elk veld telt wederom even zwaar
mee. Per vereniging worden de punten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het
puntenaantal van de vereniging met het hoogste aantal punten. Dat is de factor voor
het onderdeel “prestatie”.

Eindpositie

Puntenaantal

1e

10

2e

8

3e

7

4e

6

5e

5

6e

4

7e

3

8e

2

9e

1

10 e

1

Tabel 1. Puntensysteem prestatie

Puntentotaal
Het puntentotaal van een wedstrijd is (50% * puntenscore deelname) + (50% *
puntenscore prestatie). De winnaar van de verenigingsbokaal is de vereniging die
cumulatief over het seizoen de meeste punten verzameld.

Hoofdstuk 3. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na afloop van de Gyas Meerkamp.

Hoofdstuk 4. Protestregeling
-

-

-

Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de Verenigingsbokaal kan er
schriftelijk protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger
bij het Hoofd van de Jury inzake het klassement. Deze zal uitspraak doen
inzake het protest. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk volgens Artikel 78
van het RvR.
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.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Hoofd van de
Jury.

