Aegon Nationale Kampioenschappen 2017
In 2017 vinden de Nederlandse kampioenschappen plaats tijdens:
• de Hollandia op 21,22 en 23 april (NK klein voor skiffs en twee-zonders),
• de wedstrijden van de Amsterdamsche Roeibond op 3 en 4 juni (NK groot voor
junioren-16 en junioren-18)
• de Koninklijke/Holland Beker op 24 en 25 juni (Open NK groot Senioren en
pararoeien),
De Nederlands kampioenschappen indoorroeien vinden plaats op 9 december te
Amsterdam.
Deelname aan de velden voor de Aegon Nederlandse Kampioenschappen staan open
voor ploegen waarvan alle roeiers de Nederlandse nationaliteit hebben en lid zijn van
een vereniging aangesloten bij een federatie die lid is van de FISA. Deelname aan de
velden voor de Aegon Open Nederlands Kampioenschappen kennen deze beperking
niet en dienen te voldoen aan de regels van de FISA Rules of Racing.

De winnaars van een veld bij het Aegon Nederlands Kampioenschap mag zich voor het
betreffende jaar Nederlands Kampioen noemen. De winnaars van een veld bij het
Aegon Open Nederlands Kampioenschap mag zich het betreffende jaar Open
Nederlands Kampioen noemen.

Aegon NK klein (Hollandia 21-23 april)
Het Aegon NK klein wordt geroeid in alle skiff- en twee-zondervelden die ook zijn
uitgeschreven op de FISA-kampioenschappen aangevuld met velden voor de junioren16 skiffs. De velden voor de pararoeiers worden geroeid tijdens de
Koninklijke/Holland Beker.
J16 1x

J18 1x
J18 2–

M16 1x

M18 1x
M18 2–

SB 1x
SB 2–
LSB 1x
LSB 2–
DSB 1x
DSB 2–
LDSB 1x

SA 1x
SA 2–
LSA 1x
LSA 2–
DSA 1x
DSA 2–
LDSA 1x

De minimum deelname voor alle velden is gesteld op vier inschrijvingen. Velden met
minder dan vier inschrijvingen worden samengevoegd met velden rechts in de tabel
(hogere leeftijdscategorie). Velden voor lichte roeiers met te weinig inschrijvingen
velden kunnen worden samengevoegd met velden voor zware roeiers. Mochten velden
in de meest rechter kolom (open velden) te weinig inschrijvingen kennen dan wordt
dat veld samengevoegd met het equivalente veld uit de derde kolom. Hierdoor zal
iedereen die zich voor een NK-veld inschrijft in staat zijn om te strijden voor een NKtitel.
De voorronde bestaat uit een time-trial en staat voor alle velden gepland op de
vrijdagavond.
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De senioren A- en B-velden worden, net als vorig jaren, gecombineerd gevaren in
zogenaamde samengestelde races. De nummers 1, 2 en 3 van alle (samengevoegde)
velden ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren en bronzen medaille. De beste
senioren B-roeier in de samengestelde races ontvangt ook een gouden medaille. De
beste senioren B-roeier die ook bij de eerste drie van de samengestelde races eindigt
ontvangt dus twee medailles.

De wedstrijden worden geroeid in een toernooivorm over drie dagen gebruik makend
van een van de FISA afgeleid progressiesysteem dat te vinden is in bijlage 1.

Het wedstrijdschema is zo ingericht dat alleen dubbel bootgebruik tussen de NKvelden voor junioren-meisjes en junioren-jongens wordt gefacliteerd.

Aegon NK groot junioren (ARB 3-4juni)
Het Aegon NK groot junioren wordt voor de junioren-18 categorie geroeid in de velden
die ook zijn uitgeschreven op de FISA World Rowing Junior Championships, met
uitzondering van de skiff en twee-zonder, en ook zonder de 4+ voor jongens en de 4–
voor meisjes. Voor de junioren-16 categorie wordt geroeid in de velden 2x en 4x.
J16 2x
J16 4x
M16 2x
M16 4x

J18 2x
J18 4x
M18 2x
M18 4x

J18 4–
J18 8+
M18 8+

De minimum deelname voor alle velden is gesteld op drie inschrijvingen. Velden met
minder dan drie inschrijvingen worden samengevoegd met velden voor de hogere
leeftijdscategorie, indien die op dezelfde wedstrijd worden gevaren, of komen te
vervallen.
Alleen de winnaars ontvangen een gouden medaille.

Velden met meer dan 18 inschrijvingen hebben halve finales en worden geroeid over
twee dagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het progressiesysteem voor
Nederlandse kampioenschappen groot dat te vinden in bijlage 2.

Het wedstrijdschema is zodanig ingericht dat dubbel boot gebruik alleen gefaciliteerd
wordt tussen de NK-velden voor junioren-meisjes en junioren-jongens.
Open Aegon NK groot senioren en pararoeien (Koninklijke-Holland Beker 24-25 juni)
Het Open NK senioren en pararoeien wordt geroeid in alle velden die ook zijn
uitgeschreven op de FISA World Championships met uitzondering van de M2+, LM 4x
en LW 4x , en worden geroeid over 2000 meter.
M 2x
M 4–
M 4x

LM 2x
LM 4–

ASM 1x

TA Mix 2x
LTA Mix 2x
LTA 4+

2

M 8+
W 2x
W 4–
W 4x
W 8+

LW 2x

ASW 1x

De minimum deelname voor de senioren velden is gesteld op drie inschrijvingen, de
paravelden op twee deelnemers. Velden met minder inschrijvingen komen te vervallen.
Voor de indeling van voorwedstrijden en finales wordt gebruik gemaakt van het
progressiesysteem voor de Koninklijke/Holland Beker zie bijlage 3.

Alleen de winnaars ontvangen een gouden medaille.

Aegon NK indoorroeien (NKIR – 9 december)
Het Aegon NK indoorroeien wordt geroeid in de volgende velden:
J16
J18
M16
M18

SB
LSB
DSB
LDSB

SA
LSA
DSA
LDSA

LTAM

LTAW

Velden met minder dan vier inschrijvingen worden samengevoegd met velden uit de
hogere leeftijdscategorie. Velden voor lichte roeiers (met toepassing van artikel 5.6 van
het RvR) met minder dan vier inschrijvingen worden samengevoegd met velden voor
zware roeiers.
Open velden met minder dan vier inschrijvingen worden samengevoegd met de velden
uit de naast-lagere leeftijdscategorie.

Paravelden met minder dan twee deelnemers worden niet geroeid of naar inzicht van
de wedstrijdleider samengevoegd met andere Paravelden.
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