Reglement Aegon Nationale Kampioenschappen 2019

In 2019 vinden de Nederlandse kampioenschappen plaats tijdens:
• Hollandia Roeiwedstrijden op 19, 20, en 21 april (NK klein voor skiffs en tweezonders),
• Damen Regatta op 15 en 16 juni (NK groot junioren en senioren, NK Para roeien)
De Nederlands kampioenschappen indoorroeien vindt plaats op 8 december te
Amsterdam.
Deelname aan de velden voor de Aegon Nederlandse Kampioenschappen staat conform
artikel 57.2 van het huishoudelijk reglement 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. Aan een juniorenveld waar om een Nederlands
Kampioenschap wordt gestreden kunnen ook personen met een andere nationaliteit dan
de Nederlandse deelnemen mits zij ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen
van een Nederlandse gemeente.
Deelnemers aan de velden voor het Aegon Open Nederlands Kampioenschap dienen
alleen te voldoen aan de regels van de FISA Rules of Racing.

De winnaar 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 Roeiwedstrijden 19-21 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 en uitgezonderd de lichte twee zonder velden. De velden voor de pararoeiers
worden geroeid tijdens het NK groot (Damen Regatta).
Alle velden worden geroeid over 2000 meter.
J16 1x

M16 1x

J18 1x
J18 2–

M18 1x
M18 2–

HSB 1x
HSB 2–
LHSB 1x
DSB 1x
DSB 2–
LDSB 1x

HE 1x
HE 2–
LE 1x
DE 1x
DE 2–
LDE 1x

Het minimum aantal inschrijvingen voor alle velden is gesteld op vier. 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 NK-titel.
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De voorronde bestaat uit een time-trial over 1900 meter en staat voor alle velden
gepland op de vrijdagavond.

De Elite en senioren B-velden worden, net als voorgaande 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 de bijlage.
Het wedstrijdschema is zo ingericht dat dubbel boot gebruik mogelijk is door het M16
en M18 velden, en door de velden J16 en J18.

Open Aegon NK groot en pararoeien (Damen Regatta 16-17 juni)

Voor de junioren-18 categorie wordt geroeid in de velden die ook zijn uitgeschreven op
de FISA World Rowing Junior Championships, uitgezonderd de skiff en twee-zonder (NK
klein), en de 4+. Voor de junioren-16 categorie worden de velden 2x en 4x als NK
uitgeschreven.
J16 2x
J16 4x
M16 2x
M16 4x

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

J18 4–
J18 8+
M18 4M18 8+

De minimum deelname voor alle velden is gesteld op vier inschrijvingen. Een veld met
minder dan vier inschrijvingen wordt samengevoegd met het veld voor de hogere
leeftijdscategorie, indien deze in hetzelfde blok worden gevaren, of komen als NK-veld
te vervallen. De paravelden dienen ten minste twee deelnemers te hebben

Het wedstrijdschema is zo ingericht dat dubbel boot gebruik mogelijk is door de M16 en
M18 velden, en door de velden J16 en J18.

Voor de senioren en pararoeien wordt geroeid in alle velden die ook zijn uitgeschreven
op de FISA World Championships.
M 2x
M 4–
M 4x
M 8+
W 2x
W 4–
W 4x
W 8+

LM 2x
LM 4x

LW 2x
LW 4x

PR1 M 1x
PR2 M 1x
PR3 M 2-

PR1 W 1x
PR2 W 1x
PR3 W 2-

PR2 Mix 2x
PR3 Mix 2x
PR3 Mix 4+
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Het minimum deelname voor de seniorenvelden is gesteld op vier inschrijvingen. De
paravelden dienen ten minste twee deelnemers te hebben.

Voor alle open NK groot velden geldt:
- Worden geroeid over 2000 meter.
- Winnaars ontvangen een gouden medaille.
- Velden met minder dan het vereiste aantal deelnemers strijden niet om het Open
Nederlands Kampioenschap.
- Er zijn halve finales bij velden met meer dan 18 (6 ploegenbaan) of 24 (8
ploegenbaan) inschrijvingen, en de races worden geroeid over twee dagen,
gebruik
makend
van
het
progressiesysteem
voor
Nederlandse
kampioenschappen groot, zie bijlage.

Aegon NK indoorroeien (NKIR 7 december)

Het Aegon NK indoorroeien wordt geroeid over 2000 meter in de volgende velden:
J16
J18

M16
M18

HSB
LSB

DSB
LDSB

HE
LHE
DE
LDE

PR1 M 1x
PR2 M 1x
PR3 M 1x
PR1 W 1x
PR2 W 1x
PR3 W 1x

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 jongere leeftijdscategorie.

Paravelden met minder dan twee deelnemers worden niet geroeid of naar inzicht van
de wedstrijdleider samengevoegd met andere Paravelden.
De winnaars ontvangen een gouden medaille.
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