
BEPALINGEN KNSRB SPRINTKLASSEMENT
SEIZOEN 2022

Uitgeschreven velden
● Heren Eerstejaars Acht
● Lichte Heren Eerstejaars Acht
● Dames Eerstejaars Acht
● Lichte Dames Eerstejaars Dubbelvier

Bepalingen
1. Ploegenklassement over vier sprintwedstrijden:

● Heineken Roeivierkamp (250m): 12 maart 2022
● Thetis Sprint (500m): 3 juni 2022
● Erasmussprints (500 meter): 17 juni 2022
● Argo Sprintkampioenschappen (500m): 1 juli 2022
● Deze wedstrijden zijn gemarkeerd met SK.

2. Wedstrijdleiding: Martijn de Gaaij & Falko Michielse (commissie@sprintklassement.nl).
Hoofd van de Jury: André Everard (hoofdjury@sprintklassement.nl).

3. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

4. Deelname aan dit klassement in een van bovengenoemde Eerstejaars velden staat open voor
ploegen die voldoen aan de daarvoor geldende regels van het Eerstejaars Klassement (EJK).

5. Ploegenklassement: het KNSRB Sprintklassement is een ploegenklassement, waarbij er vanuit
wordt gegaan dat deze ploegen in eerste instantie voor hun vereniging uitkomen. Met betrekking
tot invallers worden de regels gehanteerd die gelden voor het EJK. Combinatieploegen kunnen
meedingen naar de overwinning in het eindklassement als zij gedurende het seizoen als één ploeg
qua verenigingssamenstelling deelnemen. Gekoppeld aan het ploegenklassement is het
verenigingsklassement voor de J.A. Valk wisseltrofee (zie hiervoor ook punten 6 en 8).
Tussenstanden worden gepubliceerd op: www.knsrb.nl/sprint.

6. Puntentelling: de beste acht eerstejaarsploegen krijgen respectievelijk 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
punt(en). Voor ploegen, die niet de finale behalen, is de geroeide tijd in de voorwedstrijd
bepalend. Als er meerdere ploegen van één vereniging in hetzelfde nummer starten, tellen alleen
de punten van de beste ploeg mee voor het klassement van de J.A. Valk wisseltrofee (zie punt 8).
Bij combinatieploegen, krijgt alleen de vereniging met de meeste roeiers in de ploeg (en stuur in
geval van gelijke verdeling) de punten voor de J.A. Valk wisseltrofee toegekend, als deze ploeg
ook de beste ploeg van die vereniging is.

7. Eindklassement: de ploeg met het hoogste aantal punten wint het klassement. Bij een gelijk aantal
punten wint de ploeg die het meeste aantal keren 10 punten heeft gescoord. Als dat ook geen
winnaar oplevert, wint de ploeg met het beste resultaat op de Argo Sprints.

8. Prijzen zullen worden toegekend aan (a) de ploegen met de meeste punten in hun veld (zij krijgen
de titel King c.q. Queen of Sprints 2022); en (b) de vereniging die in totaal de meeste punten
verwerft. Deze laatste prijs betreft de J.A. Valk wisseltrofee. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens
de NSRF Slotwedstrijden op 2/3 juli.
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