
 
Wijzigingen Uitvoeringsreglement 

Ter informatie 

 

Op verzoek van de commissie nationale wedstrijden heeft het bestuur het 
uitvoeringsreglement voor Gevorderde velden gewijzigd. Het nieuwe artikel 1 heeft tot 
doel om bij de achten een betere verdeling van de inschrijvingen tussen de elite en 
gevorderde velden te bewerkstelligen en het nieuwe artikel 4 zorgt ervoor dat, net als 
bij de beginner velden, geen ervaren boordroeiers in een laag niveau scullveld starten 
en andersom. Het komende jaar zal dit uitvoeringsreglement worden geëvalueerd. Op 
basis van deze evaluatie zullen voorstellen worden gedaan om de bepalingen in het 
RvR te verwerken. 
 
Het bestuur is bevoegd om voor een periode van maximaal 5 jaar een 
uitvoeringsreglement vast te stellen met bepalingen die mogen afwijken van het RvR, 
waarna de bepalingen in het RvR dienen te worden verwerkt. 
 
Gevorderde VeldGevorderde VeldGevorderde VeldGevorderde Veldenenenen    
 
1. In afwijking van artikel 13.2 van het RvR worden voor Gevorderde achten, de 

prestatiepunten voor scullen en boordroeien bij elkaar opgeteld voor de 
berekening van het gemiddelde aantal prestatiepunten dat een ploeg mag hebben. 

2. Een Gevorderde-veld kan worden gesplitst in een Gevorderde-veld en een 
Gevorderde B-veld. Indien na de sluiting van de inschrijving blijkt dat een van beide 
(of beide) velden minder dan vier (op de ZRB drie) inschrijvingen heeft (hebben), 
dan worden beide velden weer samengevoegd. 

3. Een Gevorderde B-veld staat open voor ploegen waarvan iedere roeiers maximaal 
2 prestatiepunten hebben behaald. 

4. Het is een roeier met 6,0 of meer prestatiepunten bij het boordroeien niet 
toegestaan scullend in een Gevorderde B-veld te starten. Een roeier met 6,0 of 
meer prestatiepunten bij het scullen mag niet boordroeiend starten in een 
Gevorderde B-veld. 

5. Gevorderde B-velden voor de categorieën H1x, D1x, LD1x, LH1x, H4-, D4-, LH4- en 
LD2x kunnen alleen worden uitgeschreven op klasserende wedstrijden, indien de 
wedstrijdorganisatie dit wil en hier ruimte voor heeft. 

6. Gevorderde B-velden voor de boottypen 4+, 4* en 8+ kunnen alleen worden 
uitgeschreven op nationale tijdwedstrijden, indien de wedstrijd dit wil.  
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