
 

Bepalingen Junioren Instroom Klassement (JIK) 2023 

Het junioren instroomklassement wordt georganiseerd door de KNRB.  
 
1. Uitgeschreven velden:  

 M16 Ej 2x  

 M18 Ej 2x 

 J16 Ej 2x 

 J18 Ej 2x 
 

Het klassement gaat niet door voor een veld met minder dan vier inschrijvingen. 

 
2. Het klassement wordt over de volgende 5 wedstrijden verroeid:  

 Tweehead  

 Bosbaan Voorjaarsregatta 

 Hollandia  / NK Klein 

 Westelijke Regatta 

 ARB Bosbaanwedstrijden / NK Groot Junioren 
 

3. Wedstrijdleiding: Willem Stohr; jikjok@knrb.nl 
Hoofd van de Jury: Norbert Blokhuis 
 

4. Inschrijving geschiedt via sportparticipatie@knrb.nl. Bij inschrijving het volgende aanleveren:  
1. Namen en e-mailadressen van alle roeiers en coaches.  
2. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van een contactpersoon per ploeg. 
3. Een ploegfoto.  
Deadline voor inschrijving is vrijdag 17 maart 2023. Ploegen die zich niet hebben aangemeld, 
kunnen wel inschrijven in de uitgeschreven velden, maar ontvangen hiervoor geen punten.  

 
5. Kosten voor inschrijving zijn 31 euro voor een 2x per ploeg voor het gehele klassement. Hieruit 

worden de ondersteuning vanuit de KNRB en de prijzen gefinancierd.  
 

6. Deelname staat open voor Nederlandse verenigingsploegen. Deze ploegen mogen ook 
combinatieploegen zijn. 
 

7. Elke roeier mag vervangen worden door een roeier van dezelfde vereniging. Indien dit niet 
mogelijk is, kan na goedkeuring van de wedstrijdleider roeiers van de ploeg vervangen worden 
door roeiers van een andere vereniging. 

 
8. Voorwedstrijden van de betreffende velden kunnen worden ingedeeld op basis van de 

tussenstand van het klassement. Het KNRB-bestuur kan hiertoe besluiten in overleg met de 
wedstrijdleider en het hoofd van de jury van het klassement.  

 
9. Puntentelling: per wedstrijd krijgen de beste negen ploegen die deelnemen aan het klassement 

respectievelijk 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 of 1 punt(en).i Voor ploegen die zich niet voor een A- of een 
(eventuele) B-finale plaatsen is de geroeide tijd in de voorwedstrijd bepalend.  

 
10. Eindklassement: per ploeg worden alle punten opgeteld van alle gestarte wedstrijden die 

doorgang hebben gevonden. De ploeg met het hoogste totale aantal punten wint het 
klassement. Bij gelijk aantal punten wint de ploeg die het meeste aantal keren gewonnen 
hebben. Als dat ook geen winnaar oplevert, wint de ploeg met het beste resultaat op de 
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finalewedstrijd. Deelname aan de finale wedstrijd is verplicht. Ploegen die niet deelnemen aan 
de finale wedstrijd worden uitgesloten van deelname aan het klassement.  

 
11. De uitreiking van het klassement is op de Dutch International Youth Regatta. Aanwezigheid op 

de uitreiking is gewenst, indien de ploeg niet aanwezig kan zijn, dan graag afmelden.  
 
12. De klassementsjury oordeelt alleen over de toepassing van de klassementsbepalingen en niet 

over de uitslag van een race.  
 
Tussenstanden worden gepubliceerd op knrb.nl/klassementen.  
 

i Punten worden toegekend op basis van ploegnummers en niet op basis van de samenstelling van 
de ploeg. Mocht er, om welke reden dan ook, niet het juiste ploegnummer bij de ingeschreven ploeg 
staan mail dan de juiste ploegnummers uiterlijk voor de loting van de betreffende wedstrijd naar de 
wedstrijdleider van het klassement. 
 

                        


