Blokindeling 51e Grolsch 0.0 Asopos Najaarswedstrijden
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Zaterdag 29 Oktober 2022
Donerv C4+ (500m)
Derv C4+ (500m)
Donerv C4* (500m)
M16 1x (500m)
M18 2x (500m)
J16 4x (500m)
M18 1x (500m)
M16 2x (500m)
J18 4x (500m)
J16 4* (500m)
H Selectie 4* (2000m)
HO 4+ (2000m)
DO 1x (2000m)
DO 2- (2000m)
OBedr 8+ (2000m)
DErv 4+ poule 1 (Najaarsbokaal, 2000m)
DO 4* (2000m)
DErv 4+ poule 2 (Najaarsbokaal, 2000m)
HErv 1x (Najaarsbokaal, 2000m)
HErv 4* (Najaarsbokaal, 2000m)
H Selectie 8+ (2000m)
HO 2x (2000m)
HO 4- (2000m)
DO 8+ (2000m)
DErv 4+ poule 3 (Najaarsbokaal, 2000m)
Zondag 30 Oktober 2022
HOnerv C4+ (500m)
HErv C4+ (500m)
J16 1x (500m)
J18 2x (500m)
M16 4x (500m)
J18 1x (500m)
J16 2x (500m)
M18 4x (500m)
M16 4* (500m)
HErv 4+ poule 1 (Najaarsbokaal, 2000m)
D Selectie 4* (2000m)
HO 1x (2000m)
HO 2- (2000m)
DO 4+ (2000m)
HErv 4+ poule 2 (Najaarsbokaal, 2000m)
D Selectie 8+ (2000m)
DO 2x (2000m)
DO 4- (2000m)
HO 4* (2000m)
HO 8+ (2000m)
DErv 1x (Najaarsbokaal, 2000m)
DErv 4* (Najaarsbokaal, 2000m)
HErv 4+ poule 3 (Najaarsbokaal, 2000m)

Aanvullende bepalingen 51e Grolsch 0.0 Asopos Najaarswedstrijden
– Algemeen – 1. Vanaf 2019 heeft de wedstrijd geen predicaat ‘ Nationale
Wedstrijd’. Er zijn zodoende geen klasserende velden.
– Inschrijven – 1. Velden kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk één week
voor het openen van de inschrijving. De wedstrijdleiding behoudt het recht
ingediende aanvragen met voldoende startende ploegen toch niet te
honoreren als daar in het tijdschema geen ruimte voor is. 2. Voor
wedstrijdcontracten die op de wedstrijddag nog moeten worden ingeleverd,
worden de standaard administratiekosten in rekening gebracht. De standaard
administratiekosten bedragen €5,00. Conform de richtlijnen van de KNRB mag
een roeier zonder ondertekend wedstrijdcontract de wedstrijd niet starten. 3.
De inschrijfgelden zijn inclusief de door de KNRB gerekende licentiekosten.
– Wedstrijd – 1. Stuurlieden en roeiers worden niet gewogen. 2. Roei(st)ers die
zijn ingeschreven in wedstrijdnummers 001, 002, 011 t/m 017, 101 en 111
t/m 117 zijn uitgesloten van deelname in een ander nummer op dezelfde dag.
Roei(st)ers die zijn ingeschreven in de andere wedstrijdnummers kunnen
maximaal aan twee nummers, verroeid in verschillende blokken, deelnemen
per dag. 3. Voor alle velden met uitzondering van 001 en 101 wordt het
standaard promotieschema gehanteerd (zie “Indeling als 6 ploegen tegelijk
kunnen afvaren” in Appendix A van het RvR). Wanneer er tijdgebrek is in het
schema van de wedstrijd kan de wedstrijdleiding daarvan afwijken. 4. Velden
001 en 101 volgen een bijzonder promotieschema waarbij er in de regel
voorwedstrijden, herkansingen, kwartfinales, halve finales en finales worden
gevaren. Ook hiervan kan indien noodzakelijk worden afgeweken. Bij grote
druk op het programma kan de wedstrijdleiding na het sluiten van
inschrijvingen besluiten tot het toepassen van time-trials.
– Najaarsbokaal – 1. Velden 123, 144, 500, 510, 700 t/m 703 en 710 t/m 713
zijn onderdeel van de Najaarsbokaal en dus zijn op deze velden de bepalingen
Najaarsbokaal 2022 van toepassing. Deelname aan deze velden is alleen
mogelijk wanneer de ploeg deelneemt aan de Najaarsbokaal. Ploegen die de
Najaarswedstrijden wel willen starten, maar niet deelnemen aan de
Najaarsbokaal kunnen zich inschrijven in de equivalente open velden. 2. Voor
velden 123, 144, 500, 510, 700 t/m 703 en 710 t/m 713 heeft de NSRF de
mogelijkheid ploegen op basis van eerdere uitslagen in te delen in poules, en
zodoende het veld te splitsen. Communicatie hierover verloopt via de NSRF.
– Selectieboten – 1. Velden 041, 042, 141 en 142 zijn de zogenaamde selectieachten en selectie-dubbelvieren. Deze velden behoren niet tot het
Eerstejaarsklassement van de KNRB. Echter is starten in deze velden is
voorbehouden aan ploegen die aantoonbaar zijn geformeerd in het kader van

opleiding of selectie voor de eerstejaarsachten en -dubbelvieren van
studentenverenigingen in het volgende roeiseizoen. Ploegen die deelnemen
aan deze velden moeten daarom voldoen aan de eisen die het Reglement voor
Roeiwedstrijden stelt aan ploegen die uitkomen in eerstejaarsvelden (zie
artikel 13 lid 6.a, 6.c en 6.d RvR). Bij twijfel kan de wedstrijdleiding van de
Asopos Najaarswedstrijden inschrijvende verenigingen vragen aan te tonen
dat zij aan deze bepaling voldoen.
– Rugnummers – 1. Alle ploegen die starten in de nummers 001, 002, 101
moeten rugnummers dragen. Deze dienen per vereniging afgehaald te worden
door de verenigingsvertegenwoordiger bij het secretariaat tegen betaling van
een borg van €10,00 per set rugnummers. Per niet ingeleverd enkel
rugnummer wordt €10,00 van de borg afgetrokken. Er geldt een maximale
borg van €100,00 per vereniging. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht
eventuele boetegelden te verrekenen met de betaalde borg.

