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Reglement Baarnse Ergometer kampioenschappen 

Algemeen 
De wedstrijd open staat voor jeugd- en juniorenroeiers van roeiverenigingen, die in het voorgaande jaar niet 
hebben deelgenomen aan (inter)nationale wedstrijden. De wedstrijd wordt georganiseerd voor  jeugdroeiers 
vanaf 10 t/m 18 jaar. De leeftijd die telt is de leeftijd die men in 2016 bereikt. 

De wedstrijd wordt gehouden voor de categorieën : 

Individueel 
• M 10 en J 10, afstand  250 meter 
• M 11 en J 11, afstand  250 meter 
• M 12 en J 12, afstand  250 meter 
• M 13 en J 13, afstand  250 meter 
• M 14 en J 14, afstand  250 meter 
• M 15-16 en J 15-16, afstand  500 meter 
• M 17-18 en J 17-18, afstand  500 meter 

2 tallen op slides 
• M 10-12 en J 10-12, afstand    500 meter 
• M 13-14 en J 13-14, afstand    500 meter 
• M 15-16 en J 15-16, afstand  1000 meter 
• M 17-18 en J 17-18, afstand  1000 meter 

Het oudste ploeglid bepaalt in welke categorie je bij de 2 tallen wordt ingedeeld. Dus 1 jongen van 14 jaar en 
één van 16 jaar worden ingedeeld bij J16. 

Bij de individuele  afstand moet tweemaal geroeid worden. Het eindklassement wordt bepaald uit het 
gemiddelde van de twee tijden. 

Nummers met 2 of minder deelnemers worden, indien mogelijk, samengevoegd.  

Verenigingsprijs 
Aan de vereniging met de meest behaalde punten wordt de Verenigingsprijs uitgereikt. Punten behaal je voor 
iedere eerste plaats 3 punten, tweede plaats, twee punten en derde plaats 1 punt. Ook de resultaten van de 2 
tallen wedstrijden tellen mee voor de verenigingsprijs. 

Inschrijven 
Tot woensdag 27 januari 2016 20.00 uur kan men zich (laten) inschrijven, of per e-mail met behulp van een 
ingevuld Excel bestand. Dit bestand is  op te vragen via  de website: www.bwvdeeem.nl  (pagina “JEUGD”) 

Het maximum aantal deelnemers is 200. Na het bereiken van het aantal van 200 deelnemers worden geen 
verdere inschrijvingen geaccepteerd.  

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,= per deelnemer en  per 2 tal € 5,=. Contant te voldoen op de wedstrijddag. 

 
 
Warmroeien 
Warmroeien kan alleen in de indoorruimte op de 1e etage, bereikbaar via trap  links van de toegangsdeur  in de 
hal. Vanuit de indoorruimte  is de wedstrijdruimte te bereiken (ook op de 1e etage).  
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Start	
De start bestaat uit een optisch en een akoestisch signaal. Wie voor de tweede keer een valse start veroorzaakt 
wordt gediskwalificeerd.	
	
Dragfactor en coaching 
Voor de wedstrijd heeft de roeier gelegenheid om de dragfactor in te stellen 

Tijdens de wedstrijd mag per deelnemer één coach in het wedstrijd gebied staan om een roeier te begeleiden 
en aan te moedigen. Tijdens de 2 tallen wedstrijden is het toegestaan dat er één coach per team in het 
wedstrijdgebied aanwezig is. 

Roken 
Is alleen buiten toegestaan. 

Overige informatie 
Voor overige informatie zie onze website  www.bwvdeeem.nl  (ga naar pagina “JEUGD”).     

Kamprechter	
Anne	Wagenaar	
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


