
Juli 2022

BEPALINGEN

NAJAARSBOKAAL
KNRB COMMISSIE COMPETITIEROEIEN

1



HOOFDSTUK I  Algemeen 3
Artikel 1. Uitgeschreven nummers 3
Artikel 2. Wedstrijden en wedstrijddagen 3
Artikel 3. Verplicht te starten wedstrijden 4
Artikel 4. Wedstrijdleiding en HvdJ 4

HOOFDSTUK II  PLOEGEN 5
Artikel 5. Voorwaarden voor deelname 5
Artikel 6. Samenstelling ploeg 5
Artikel 7. Stuurlieden 5
Artikel 8. Wijziging ploegsamenstelling na bokaalinschrijving 5

HOOFDSTUK III INSCHRIJVEN 6
Artikel 9. Vereisten inschrijving 6
Artikel 10. Inschrijfprocedure 6
Artikel 11. Betalen inschrijfgeld 7
Artikel 12. Hoogte inschrijfgeld 7

HOOFDSTUK IV  COMPETITIE EN WEDSTRIJDVERLOOP 7
Artikel 13. Poules 7
Artikel 14. Puntentelling 8
Artikel 15. Volgorde puntentelling bij verschillende wedstrijdtypes 8
Artikel 16. Puntentelling bij niet starten of finishen 8
Artikel 17. Wegvallen van een wedstrijd of veld 8
Artikel 18. Prijsuitreiking 9

HOOFDSTUK V  PROTESTREGELING 9
Artikel 19. Protest tegen bokaaluitslag 9
Artikel 20. Protest tegen daguitslagen 9
Artikel 21. Overige gevallen 9

BIJLAGE  RVR ARTIKELEN 9

2



Bepalingen Najaarsbokaal 2021
De bepalingen van de Najaarsbokaal zijn slechts van toepassing op de
overkoepelende bokaal.

HOOFDSTUK I Algemeen

Artikel 1. Uitgeschreven nummers
1. De volgende nummers zijn onderdeel van de bokaal:

a. DErv C4+
b. HErv C4+
c. D4*
d. H4*
e. D2x
f. H2x
g. DErv 4+
h. HErv 4+
i. D1x
j. H1x

2. De inschrijfvelden zijn op alle wedstrijden indien er poules zijn als volgt
omschreven:

a. Inschrijf DErv C4+
b. Inschrijf HErv C4+
c. Inschrijf D4*
d. Inschrijf H4*
e. Inschrijf D2x
f. Inschrijf H2x
g. Inschrijf DErv 4+
h. Inschrijf HErv 4+
i. Inschrijf D1x
j. Inschrijf H1x

Indien er poules zijn dient er altijd ingeschreven te worden in het inschrijfveld.

Artikel 2. Wedstrijden en wedstrijddagen
1. De volgende wedstrijden zijn onderdeel van de Najaarsbokaal. Deze

wedstrijden zijn in het KNRB-inschrijfsysteem gemarkeerd met NB.
a. Fylí Agon (24 september 2022)
b. Thêta Herfstregatta (1 en 2 oktober 2022)
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c. Njord Regatta (8 en 9 oktober 2022)
d. Knorrensteijn Memorial Regatta (15 oktober 2021)
e. Army Regatta (22 en 23 oktober 2022)
f. Asopos Najaarswedstrijden (293 en 30 oktober 2022)
g. Argo Najaars Slotwedstrijden (5 en 6 november 2022)

2. Op de bovenstaande wedstrijden is het Reglement voor Roeiwedstrijden
(‘RvR’) van toepassing, evenals de aanvullende wedstrijdbepalingen, zoals
gepubliceerd door de betreffende wedstrijd organisaties.

3. Een bokaalnummer gaat door als er een minimum aantal van 3 ploegen
ingeschreven is.

4. De verdeling van de bokaalvelden zoals genoemd in artikel 1 over de
wedstrijden is volgt:

Wedstrijd 1x 2x ErvC4
+

4+ 4*

Fyli Agon x x x

Thêta
Herfstregatta

x x x

Njord Regatta x x x

Knorrensteijn
Memorial
Regatta

x x

Army Regatta x x x

Argo Najaars
Slotwedstrijden

x x x

Argo Najaars
Slotwedstrijden

x x x

Artikel 3. Verplicht te starten wedstrijden
1. Minimaal 3 van de 4 wedstrijden van het veldtype dienen gestart te worden.
2. Bij het wegvallen van een wedstrijd vervalt artikel 3.1.a . voor de ploegen die

deze wedstrijd hadden moeten starten, deze ploegen starten 3 wedstrijden
min het aantal wedstrijden dat wegvalt.

3. Bij het wegvallen van twee wedstrijden zal de bokaal worden geannuleerd.
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Artikel 4. Wedstrijdleiding en HvdJ
1. Wedstrijdleiding: Sophie Horlings, knrbcc@gmail.com,
2. Hoofd van de Jury: Robert Wisse, Hoofdjurynajaars@nsrf.nl
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HOOFDSTUK II PLOEGEN

Artikel 5. Voorwaarden voor deelname
Alle roeiers moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor competitie &
clubroeiers, zoals beschreven in artikel 14 van het RvR.

Artikel 6. Samenstelling ploeg
1. Voor vieren geldt: er mogen maximaal 6 roeiers worden ingeschreven voor de

bokaal, waarvan in elke heat minimaal 2 van deze 6 roeiers dienen te roeien.
2. Voor tweeën geldt: er mogen maximaal 3 roeiers worden ingeschreven voor

de bokaal, waarvan in elke heat minimaal 1 van deze 3 roeiers dient te roeien.
3. Voor skiffs is er geen invaller mogelijk
4. Voor verdere regelgeving omtrent invallers/vervanging zie artikel 40 RvR.
5. Naast de in artikel 40 RvR benoemde personen en organisaties, dienen de

wedstrijdleiding en het Hoofd van de Jury van deze bokaal binnen 24 uur na
de race van de betreffende ploeg  op de hoogte te worden gebracht van de
vervanging buiten de ploeg indien niet voldaan wordt aan artikel 6.1 en 6.2.
Dit dient te gebeuren door te mailen naar de e-mailadressen zoals vermeld in
artikel 4.

Artikel 7. Stuurlieden
1. Aan het aantal stuurlieden is geen maximum verbonden en hoeven ook niet

ingeschreven te worden voor de bokaal.
2. De stuur mag ten alle tijden tussen bokaalwedstrijden gewisseld worden, op

wedstrijden is het RvR en eventuele aanvullende wedstrijdbepalingen geldig.

Artikel 8. Wijziging ploegsamenstelling na bokaalinschrijving
1. Bij zeer hoge uitzondering kan de samenstelling van de bokaalploeg na

sluiting van de inschrijvingen veranderd worden, deze dient altijd direct
gemeld te worden door de verenigingsvertegenwoordiger.

2. Een wijzigingsaanvraag wordt ingediend door de
verenigingsvertegenwoordiger via een mail naar het Hoofd van de Jury en de
wedstrijdleider van deze bokaal. Zie artikel 4.

3. Een ploeg 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.
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HOOFDSTUK III INSCHRIJVEN

Artikel 9. Vereisten inschrijving
1. Ploegen dienen zich voor 04-09-2022 23.59 in te schrijven in het KNRB

inschrijfsysteem voor het evenement: Najaarsbokaal 2023.
2. De sluiting van de wijzigingen is op 11-09-2022 23.59
3. Verenigingen zijn verantwoordelijk voor de inschrijving voor wedstrijden. De

organisatie van de bokaal schrijft ploegen niet in voor de wedstrijden.

Artikel 10. Betalen inschrijfgeld
Het inschrijfgeld per ploeg dient vóór 23-09-2022 overgemaakt te worden naar NL33
RABO 0123 5355 57 ten name van NSRF te Amsterdam met vermelding van:
Deelname Najaarsbokaal 2022 & ‘Verenigingsnaam’.

Artikel 12. Hoogte inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg: € 5,-

HOOFDSTUK IV COMPETITIE EN WEDSTRIJDVERLOOP

Artikel 13. Poules
1. In alle velden wordt een eventuele verdeling op wedstrijden over poules

gedaan aan de hand van individuele ranking van de roeiers in de boot.

Artikel 14. Puntentelling
1. Voor het opmaken van de bokaal geldt dat na elke wedstrijd de hoogst

geëindigde ploeg 0,9 punt krijgt, de 2e ploeg 2 punten krijgt, de 3e 3 punten
krijgt, 4e 4, 5e 5 etc.

2. Ploegen dienen voor de uiteindelijke bokaaluitslag minimaal 3 wedstrijden te
hebben geroeid. Mochten er 4 wedstrijden geroeid zijn, zullen de beste 3
uitslagen meetellen.

3. Indien na afloop van een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats krijgen
beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende
plaats wordt overgeslagen.

4. De ploeg 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 ploeg de bokaal die de beste klassering heeft behaald op de laatst
gezamenlijk geroeide wedstrijd van deze ploegen.

5. Indien bij de wedstrijd inschrijving geen Bokaal-ID is vermeld word de ploeg
beschouwd als niet ingeschreven.
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Artikel 15. Volgorde puntentelling bij verschillende wedstrijdtypes
1. Voor de puntentelling van de bokaal wordt (ook in het geval dat er in poules

wordt gevaren) de puntentelling is op  basis van de eindtijd.
2. Bij poules zal de einduitslag over alle poules meegenomen waarbij de ploeg

met de snelste tijd de minste punten krijgt en de ploeg met de langzaamste
tijd de meeste punten ongeacht de poule.

Artikel 16. Puntentelling bij niet starten of finishen
1. Wanneer een ploeg wel is ingeschreven voor een wedstrijd uit de bokaal,

maar niet start, krijgt deze ploeg het puntenaantal gelijk aan het aantal
ploegen dat is ingeschreven voor de bokaal.

2. Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook de finish niet bereikt,
krijgt deze ploeg het puntenaantal behorende bij het aantal bokaalploegen dat
zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd.

3. 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 17. Wegvallen van een wedstrijd of veld
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. In dit geval zullen de beste 2 resultaten per ploeg
meetellen.

Artikel 18. Prijsuitreiking
1. De prijsuitreiking voor de 4+, 2x en ErvC4+ is tijdens de Argo Najaars

Slotwedstrijden.
2. De prijsuitreiking voor de 1x en 4* is tijdens de Asopos Najaarswedstrijden.

HOOFDSTUK V PROTESTREGELING

Artikel 19. Protest tegen bokaaluitslag
1. Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de Najaarsbokaal kan er

schriftelijk protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger
bij het Hoofd van de Jury van de Najaarsbokaal.

a. Protest geschiedt aan de hand van de artikel 75 t/m 81 RvR.
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2. Het Hoofd van de Jury zal uitspraak doen inzake het protest conform artikel
76 lid 1 RvR.

3. Tegen deze uitspraak is bezwaar mogelijk volgens artikel 78 van het RvR.
4. Bij uitspraak zullen deze bepalingen en het dan geldende RvR geraadpleegd

worden. Het RvR is altijd leidend.
5. Zie tevens artikel 75 lid 6 van het RvR.

Artikel 20. 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 artikel 75 t/m 81 RvR.

Artikel 21. Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Hoofd van de Jury.

BIJLAGE RVR ARTIKELEN

Voor de actuele versie en meer relevante artikelen kunt u het Reglement voor
Roeiwedstrijden raadpleden:
https://knrb.nl/kennisplein/wedstrijden/wedstrijdreglementen/
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