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HANDLEIDING VOOR
PLOEGAFGEVAARDIGDEN
42ste INTERNATIONALE BELGISCHE ROEIKAMPIOENSCHAPPEN VOOR
SENIORES
TROPHY “ROLAND ROMBAUT”
5de INTERNATIONALE BELGISCHE ROEIKAMPIOENSCHAPPEN VOOR
UNDER 23
TROPHY “SPORT VLAANDEREN - PROVINCIE OOST-VLAANDEREN”
17de INTERNATIONALE VLAAMSE ROEIKAMPIOENSCHAPPEN VOOR
UNDER 19
TROPHY “CITY OF GHENT”
101ste GHENT INTERNATIONAL MAY REGATTA
TROPHY “125 YEAR SPORT GENT”
7 en 8 mei 2022
Watersportbaan “Georges Nachez” – Gent
Ingericht door de
KONINKLIJKE ROEIVERENIGING SPORT GENT 1883 vzw.
Onder auspiciën van de
Met de medewerking van

Koninklijke Belgische Roeibond
Vlaamse Roeiliga
Sport Vlaanderen
Stad Gent
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VERANTWOORDELIJKEN ORGANISATIECOMITÉ

Regattavoorzitter
Patrick Rombaut

Juryvoorzitter
Jean-Pierre Follet

Regattsecretaris
Chantal Neirinckx

Technisch Afgevaardigde
Peter van Belle

Medisch Verantwoordelijken
Dr. Katrien Bonte
Dr. Charles Van De Velde

Technisch coördinator
Tony Hinderyckx

Coördinator aankomsttoren
Luc De Maré

ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE KAN BEKOMEN
WORDEN AAN DE INFODESK IN HET CLUBHUIS VAN DE
ORGANISERENDE VERENIGING “ SPORT GENT”
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JURY
Voorzitter Follet Jean-Pierre
Secretaris Renting Anton
Deweert Daniël
Aguilera Angel
Leden
Blandford-Baker Mark
Botelho Nuno
Daetwyler Paul
De Jonge Yves
De Wispelaere Annemarie
Dimouawa Martine
Doutre Michel
Fernagut Robin
Frans Kjelle
Golob Darko
Gruetzner Georg
Gundesen Susana
Havlicek Jan
Hedger John
Hingstman Hubertine
Hinterding Carmen
Lindeboom Els
Malisse Lieven
Meszaros Laszlo
Pottoms Bart
Roubroeks Johannes
Sautois Roland
Silva Alexandre
Szabo Eli
Wouters Paul
Zech Amélie
Juryvergaderingen

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6 mei 2022
7 mei 2022
8 mei 2022

BEL
BEL
BEL
ESP
GBR
POR
SUI
BEL
BEL
CMR
FRA
BEL
BEL
SLO
GER
ESP
CZE
GBR
NED
BEL
NED
BEL
HUN
BEL
SWE
BEL
POR
ISR
BEL
FRA

19u00 GUSB, 2nd floor Watersportlaan 3
07u30 Clubhuis Sport Gent
06u00 Clubhuis Sport Gent

Ploegafgevaardigden worden niet toegelaten tot de juryvergaderingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
VERGADERING VOOR PLOEGAFGEVAARDIGDEN
Uur en plaats
Vrijdag, 6 mei 2022, 20u00, GUSB, 2de verdieping Watersportlaan 3
Aanwezigheid
De aanwezigheid van de delegatieleiders wordt ten zeerste aangeraden.
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Team Managers meeting

KLACHTEN
Procedure
cf. de World Rowing reglementen art.75 tot en met art.79.
Bevestiging
Elke klacht dient te worden neergelegd en bevestigd bij dhr. Luc De Maré,
regattasecretaris, aan de aankomsttoren. Laatstgenoemde brengt onmiddellijk de
juryvoorzitter op de hoogte.
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CONTROLECOMMISSIE
Algemeen
Alle ploegen en hun begeleiders dienen strikt de aanwijzingen van de juryleden en
leden van de controlecommissie op te volgen.
Identiteitscontrole
Bij de weging en de inscheping kan de identiteit van atleten en stuurlui
gecontroleerd worden. Wees erop voorzien een officieel identiteitsbewijs met foto
te kunnen voorleggen.
Voetenborden
Alle boten dienen voorzien te zijn van voetenborden of schoenen met stretchers.
De jury zal hierop strikt toezien.

SAMENSTELLING VAN DE REEKSEN VOOR DE “UNDER 19 & UNDER 17” OP
ZONDAG
De reeksen voor Under 19 en Under 17 op zondag zullen aan de hand van de
resultaten van de Under 19 wedstrijden op zaterdag samengesteld worden.
Ploegen die enkel op zondag deelnemen of hun samenstelling wijzigen t.o.v. de
wedstrijden op zaterdag, zullen op het eind van de startlijst worden toegevoegd.

UURROOSTER
Trainingen
Trainingen zijn toegelaten op:
Donderdag
05 mei 2022
Vrijdag
06 mei 2022
Zaterdag
07 mei 2022
en
Zondag
08 mei 2022

van 08u00
van 08u00
van 06u00
van 18u15
van 06u00

tot 21u00
tot 21u30
tot 07u45
tot 21u00
tot 07u15

TRAINEN IS NIET TOEGELATEN TIJDENS DE WEDSTRIJDEN
Wedstrijden
Voorwedstrijden
Zaterdag
Zondag

7 mei 2022
8 mei 2022

vanaf 08u00
vanaf 07u30

7 mei 2022
8 mei 2022

vanaf 10u20
vanaf 10u00

Finales
Zaterdag
Zondag

FINALE TIJDSTABEL COMPETITIES : zie Bijlage F
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KWALIFICATIESYSTEEM “GENT”
In bijlage E vindt u de verschillende mogelijkheden om een finaleplaats te
bekomen, dit volgens het aantal ploegen AAN DE START. Daarom is het van groot
belang dat alle deelnemende ploegen van eenzelfde wedstrijd minstens vijf
minuten voor het vermelde startuur van de eerste reeks, achter de start liggen.
Van zodra de starter het juiste aantal startende ploegen kent, zal hij de
samenstelling van de reeksen en het gebruikte kwalificatiesysteem kenbaar
maken.
Opmerking
*
*

Enkel A-finales worden betwist (behalve W8+ en M8+).
Wanneer, om welke reden ook, een gekwalificeerde ploeg zich terugtrekt,
zal de “gelukkige verliezer” de openstaande finaleplaats aangeboden krijgen
door de organisatoren.

VERKEERSREGELS OP HET WATER
Algemeen
De regattaleiding en de jury vragen met aandrang de strikte naleving van de
hieronder beschreven reglementering. Meer dan 1100 ploegen, hetgeen de 3000
roeiplaatsen overschrijdt, schreven in voor dit internationale roeigebeuren.
Gezien de geringe breedte van de wedstrijdbaan, de enkele oproeibaan en een
strak wedstrijdprogramma met een snelle opeenvolging van starten, vragen wij
nogmaals de verkeersregels op het water correct na te leven.
Trainingen
Naar de start:
Gebruik de banen 0 (kant K.R.Sport Gent) en 1.
Maak NOOIT rechtsomkeer langsheen de baan, d.w.z. vervolg uw weg tot aan de 0
meter (= start). Enkel van daaruit kunt u terug richting aankomst.
Neem het keerpunt achter de startvlotten teneinde de ploegen welke teststarten
in de banen 3, 4 en 5, niet te hinderen!
Naar de aankomst:
Neem de banen 3, 4 en 5 (kant aankomsttoren)
Neutrale baan:

Baan 2 is een neutrale baan! Gebruik NOOIT baan 2.
Opmerking
Ploegen welke het botenpark van de Gentse R.S. (1500 m) gebruiken, dienen zich
eerst richting aankomst te begeven, alvorens naar de start te roeien. Gebruik
hiervoor de banen 3, 4 en 5

Steek NOOIT het wedstrijdveld over ter hoogte van de
1500 m (de twee brugjes)
Wedstrijden
Naar de start:
De ploegen mogen ten vroegste 30 minuten voor de start van hun wedstrijd de
steigers verlaten. Gebruik enkel baan 0 (kant K.R.Sport Gent) als oproeibaan en
wees uiterst voorzichtig wanneer u de aankomstlijn voorbijvaart terwijl
wedstrijden aankomen. Baan 0 dient te worden opgevaren via de grote geel/rode
boeien tegenover de aankomsttoren.
Wanneer u een wedstrijd kruist, dient u uw boot volledig tot stilstand te brengen,
een bewijs van sportiviteit.
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Opmerking
Ploegen welke de baan opkomen vanuit de Gentse R.S., dienen eerst in de banen
3, 4 en 5 tot de finish te komen alvorens via de aangegeven weg de oproeibaan te

steek NOOIT het wedstrijdveld over
ter hoogte van de twee kleine brugjes
kiezen richting start, d.w.z.

Warming up:
Tot het 250m punt dienen alle ploegen in baan 0 te blijven. Opwarmen is enkel
toegestaan in de banen 2 en 3, in de richting van de aankomst, tot aan het 750m
punt. Keer daarna terug in baan 0 om richting start te varen !
Eens voorbij de 250m, kunt u niet terug en moet u bijgevolg verder varen tot de
100m, waar u instructies krijgt van het jurylid ter plaatse. Vanaf dan staat u onder
de autoriteit van de starter !
Cooling down:
Na de wedstrijd kan baan 0 gebruikt worden voor afkoeling, dit tot de 1500m (de
twee kleine brugjes), in de richting van de start. STOP de boot wanneer een
wedstrijd doorkomt en wacht op verdere orders van de Marshall aan de 1500m,
keer vervolgens richting steigers in de banen 2, 3, 4 of 5.

Gebruik NOOIT baan 1 om terug te roeien in de richting
van de aankomst!
Plan:
In bijlage B werden deze regelingen voor de duidelijkheid in kaart gebracht.

STARTMETHODE
0 METER
De starten aan de 0 meter worden gegeven door middel van lichten en een
akoestisch signaal.
1000 METER (MU15 and WU15) – 1000m races
Zie Bijlage C (start via vlag en stem)
1500 METER (MU13 and WU13) – 500m races
Zie Bijlage D (start via vlag en stem)

PROGRAMMABOEKJE
Algemeen
Een programmaboekje wordt te koop aangeboden tegen € 5,00. In dit programma
vindt u alle belangrijke informatie over het verloop van de regatta.
Verkooppunten
De programma’s zijn te verkrijgen aan de bar van K.R.Sport Gent, de
souvenirstand, het Coca Cola Regatta Village en aankomsttoren.

LOGIES EN FINANCIEN
Locatie
Alle informatie kan bekomen worden aan de infobalie in het lokaal van K.R.Sport
Gent.
Verantwoordelijkheid
Elke delegatie is verantwoordelijk voor het gedrag van haar leden.
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KLEEDKAMERS & TOILETTEN
Locatie
Deze faciliteiten worden door de drie Gentse roeiverenigingen ter beschikking
gesteld
Waardevolle voorwerpen
Laat deze niet achter in de kleedkamers. Het organisatiecomité is niet
verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal.
Toiletten (Sport Gent)
Op het voetpad ter hoogte van de parking van Sport Gent staat een toiletwagen.
Beleefd verzoek aan de atleten bij voorrang deze wagen te gebruiken.

MEDISCHE DIENSTEN
Locatie
Ter plaatse:
De hoofdpost van de medische dienst “Het Vlaamse Kruis” bevindt zich nabij de
aankomsttoren.
In de omgeving van K.R.Sport Gent is er tevens een mobiele hulpploeg.
Ziekenhuis:
Het dichtstbijgelegen ziekenhuis “Jan Palfijn” ter hoogte van de 1750m, kant
K.R.Sport Gent. Telefoon: 09/224.71.11.

REDDINGSPLOEGEN
Duikers van Boot Redders Aegir zijn beschikbaar voor eventuele interventies op het
water.
OPROEPNUMMERS VOOR DE HULPDIENSTEN
ZIEKENWAGEN
POLITIE
BRANDWEER

112
101
112

Dopingcontrole
Mochten World Rowing, de Belgische Roeibond of de plaatselijke instanties zich
aanbieden om dopingcontroles uit te voeren, dan zullen de betrokken atleten door
de leden van de controlecommissie hiervan op de hoogte gebracht worden.
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PLOEGWIJZIGINGEN/TERUGTREKKINGEN/BIJKOMENDE INSCHRIJVINGEN
Locatie
Alle ploegwijzigingen en terugtrekkingen dienen te worden medegedeeld aan de
informatiebalie in het lokaal van K.R.Sport Gent door middel van de officiële
documenten.

Formulieren te verkrijgen aan de infobalie
Ontbrekende namen van ploegleden
De afgevaardigden worden bij deze vriendelijk, doch dringend verzocht de namen
van hun ploegleden in het programma na te zien. Mochten zich ONJUISTHEDEN
voordoen, of mochten NAMEN ONTBREKEN (inclusief stuurlui), gelieve dan contact
op te nemen met de infobalie teneinde de juiste samenstelling door te geven, vóór
aanvang van de regatta.
De jury kan een gele kaart geven aan ploegen waarvan de juiste gegevens niet
tijdig werden ingediend.

STARTLIJSTEN
Deze worden op regelmatige tijdstippen aangepast op basis van de gegevens die
de ploegafgevaardigden melden aan de infobalie.

INTERNET
Web site
Alle gegevens en live uitslagen kunnen geraadpleegd worden op onze web site:

http://www.krsg.be
Locatie
Een scherm staat ter beschikking van de bezoekers nabij de infobalie

BOEGNUMMERS
Locatie
Alle boegnummers dienen te worden afgehaald aan de infobalie.
Borgsom
Per boegnummer wordt een borgsom van € 5 of equivalent gevraagd.
Opmerkingen
1.
2

Delegatieleiders worden verzocht de boegnummers, gebruikt op zaterdag,
zo spoedig mogelijk in te leveren. De boegnummers voor de races op zondag
kunnen vanaf zondagochtend worden opgehaald.
Voor wat betreft de wedstrijden in de categorie U17 en U19 op zondag,
gebeurt de lottrekking pas na de wedstrijden van zaterdag. De
boegnummers m.b.t. deze races kunnen bijgevolg pas op zondagmorgen
worden afgehaald!

BOTENPARK & AANKOMSTZONE (zie bijlage A)
Locatie
De drie Gentse roeiverenigingen stellen ruime botenparken ter beschikking.
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WEGING
Locatie
De weging bevindt zich in de fitness zaal van K.R.Sport Gent
Uurrooster
Vrijdag
6 mei 2022
Zaterdag 7 mei 2022
Zondag
8 mei 2022

van 17u00 tot 21u00 (enkel testweging, niet officieel)
van 06u22 tot 16u48
van 06u12 tot 15u36

World Rowing reglement
Atleten:
Lichtgewicht

heren

individueel max.
ploeggemiddelde

72,5kg.
70,0kg

dames

individueel max.
ploeggemiddelde

59,0kg.
57,0kg.

World Rowing Regel 22 (uittreksel):
Lichtgewicht roeiers dienen te worden gewogen enkel in wedstrijdkledij op een
geijkte weegschaal en dit niet minder dan één uur en niet meer dan twee uur voor
elke eerste race van elke wedstrijd waaraan zij deelnemen en dit op iedere dag
van de competitie.
Bij elke weging zal de ploeg zich aanbieden als en gewogen worden als ploeg. De
weegschaal moet het gewicht van de atleten aangeven tot op 0,1 kg.
De controlecommissie zal bij de eerste of erop volgende wegingen aan elke atleet
vragen een officeel identiteitsbewijs met foto voor te leggen.
Stuurlui:
World Rowing Regel 21 (uittreksel):
Het minimumgewicht voor stuurlui in wedstrijdkledij is 55 kg.
Om dit gewicht te bereiken mogen zij een maximum van 15 kg ballast meenemen
die zo dicht mogelijk bij hun persoon dient geplaatst. Geen enkel onderdeel van
wedstrijduitrusting wordt aanzien als ballast. Op elke ogenblik voor de race of
onmiddellijk na het ontschepen kan de controle commissie de ballast verifiëren.
Deze voorzieningen gelden eveneens bij wedstrijden voor lichtgewichten.
1
FISA Uitvoeringsbesluit bij Regel 21:
Stuurlui dienen te worden gewogen enkel in wedstrijdkledij op een geijkte
weegschaal en dit niet minder dan één uur en niet meer dan twee uur voor elke
eerste race van elke wedstrijd waaraan zij deelnemen en dit op iedere dag van de
competitie.
De weegschaal moet het gewicht van de stuurlui aangeven tot op 0,1 kg.
De controlecommissie kan bij de eerste of erop volgende wegingen aan de stuurlui
vragen een officeel identiteitsbewijs met foto voor te leggen.
Boten:
De controlecommissie kan het gewicht van boten controleren.
World Rowing Appendix
1x
14kg
227kg
4+
51kg

R3:
2x
2+
8+

27kg
32kg
96kg

4x
4-

52kg
50kg
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PRIJZEN – TROFEEËN
Algemeen
Voor elke wedstrijd zijn prijzen voorzien voor minstens de eerste twee.
Gelieve voor het juiste aantal prijzen per wedstrijd het programmaboekje te
raadplegen.
Uitreiking
Op zaterdag zullen voor elke wedstrijd van de Internationale Belgische
Kampioenschappen (alle seniores heren, dames en lichtgewicht wedstrijden)
medailles uitgereikt worden aan de eerste drie. Dit gebeurt tijdens een korte
ceremonie aan het erevlot, onder de aankomsttoren.
Op zondag gebeurt dit voor een aantal VIP-wedstrijden.
Een overzicht van de wedstrijden met prijsuitreiking aan het erevlot vindt u in
onderstaande tabel.

Zaterdag 7 mei 2022

Zondag 8 mei 2022

109
113
114

LM 4X
LW 4X
W 2X

219
225
228

LW 1X
M 2X
LMB 1X

118
119
121
122
124
125

LW 2X
M 2M 4+
M 2X
W 4LM 2X

230
236
240
242
243
245

LM 1X
M 2WB 1X
W 1X
MB 1X
M 1X

127
130
132
133
135
136

LM 4W 4X
W 2M 4LM 2M 1X

252
256
261

M 4MB 4X
M 8+

140
142
143
145
146
152

LM 1X
M 4X
W 1X
W 8+
LW 1X
M 8+

Prijzen voor alle overige wedstrijden (zaterdag en zondag) kunnen afgehaald worden in het
clubhuis van K.R. Sport Gent op zondag vanaf 14u00.
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VOLGEN VAN DE WEDSTRIJDEN
Algemeen
De kamprechters volgen de wedstrijden in wagens; uitdrukkelijk verzoek aan alle
volgers absolute voorrang te verlenen aan de kamprechterwagens.
Fietsers
De fietsers dienen steeds het fietspad te gebruiken. De politie zal alle
overtreders van de verkeersregels verbaliseren.

FIETSEN ZIJN NIET TOEGELATEN TUSSEN DE ROEIERS EN DE
WAGEN VAN DE KAMPRECHTER !!!
Wagens
Enkel wagens met een vrije doorgang, worden langsheen de wedstrijdbaan
toegelaten. Deze vrije doorgang wordt in uitzonderlijke gevallen door de
organisatie verschaft.
Wagens zonder vrije doorgang worden onverbiddellijk door de politie
geverbaliseerd.
Veiligheid
Elkeen die een wedstrijd volgt, dient strikt de richtlijnen van de verkeerspolitie
en/of de verantwoordelijken voor de veiligheid op te volgen.

STIP DE DATA VOOR DE EDITIE 2023 AAN

6 & 7 Mei 2023
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