Reglement Daventria laddercompetitie
Winter 2017-2018 is een pilot competitie, na afloop zal worden geëvalueerd om
zo verbeteringen voor de volgende winter 2018-2019 mee te nemen.






























Tijdrace over de lengte van de Hank (ongeveer 1500 meter), start bij Theo, finish aan de
zuidkant.
Alle boten verzamelen in zuidkant van de haven.
Opvaren op volgorde van startnummer, oplijnen langs de stuurboord oever in de Hank
op volgorde van startnummer; niet meer inhalen! Ballenlijn is zo niet nodig.
Start en Finish markeren met vast punt op de oever.
Er wordt maar één heat gevaren, dus boten kunnen maar één maal gebruikt worden.
Vliegende start, tussenpozen afhankelijk van de starter en situatie ter plaatse; richtlijn
20 sec.
Tussen botenhuis en jachthaven komen 2 boeien, die boten aan bakboord zijde (dus aan
stuurboord wal blijven varen) moeten passeren. Zo niet, dan wordt de langzaamste
gecorrigeerde tijd van de betreffende ladder van die dag toegekend.
Alle boottypen kunnen deelnemen aan de wedstrijd, van achten tot en met skiffs. Elk lid
start in een boot waarvoor die bevoegd is. Alleen leden met A1 bevoegdheid en
dispensatie van het bestuur mogen in een skiff starten.
Inschrijven is mogelijk via flip-over in Salon, waarop alle boten genoteerd staan. Heeft
een ploeg (of individueel lid) al ingeschreven in een boot, dan zal de betreffende ploeg
moeten uitwijken naar een andere boot.
Je schrijft je per wedstrijddag in.
Je mag elke wedstrijddag in een ander boottype en andere samenstelling roeien.
Alle leden kunnen meedoen: er zijn 6 (of 7) ladders: M / V en bevoegdheid-klasse 1,2 3:
M1, M2, M3, V1, V2, V3 ( en jeugd)
Voor iedereen individueel wordt elke wedstrijd de gecorrigeerde tijd berekend: de
correctie op basis van Geslacht, Geboortejaar en Boottype wordt vermenigvuldigd met
de geroeide tijd.
Stuurlieden dingen ook mee naar de prijzen: voorstel is hen de gecorrigeerde tijd van de
ploeg te geven op basis van gemiddelde leeftijd/geboortejaar van de roeiers, het eigen
geslacht en eigen bevoegdheidsklasse.
Dagwinnaar: krijgt taart van ons en de eer om de volgende ladder-dag zelf een taart in
te mogen brengen.
De laddercompetitie bestaat uit 4 wedstrijden. Als data zijn gekozen: 29-10 als eerste
ervaring op de Mijn Daventria dag, 10-12-2017, 14-1-2018, 18-2-2018.
Tijdstip van de laddercompetitie is zondag 10 december en zondag 18 februari van 9
uur tot 11 uur. Dan geldt een roeiverbod tot 11 uur. Op zondag 14 januari 2018 vindt de
laddercompetitie van 14-16 uur plaats met aansluitend de nieuwjaarsborrel. Ook dan
geldt een roeiverbod.
Iedere wedstrijd wordt de aldus gecorrigeerde tijd genoteerd; de competitie wordt per
ladder gewonnen door de deelnemer/deelneemster met over 4 wedstrijden het laagste
totaal van de opgetelde gecorrigeerde tijden.
In geval van verhindering wordt de langzaamste gecorrigeerde tijd van de betreffende
ladder van die dag toegekend.
Mocht er op één van die data een roeiverbod van kracht zijn, dan vervalt die keer.
Ladder-winnaars: iedere ladder winnaar krijgt zichtbaar te dragen outfit bv eenzelfde
paar kousen / muts / ..., uit te reiken op de voorjaar-ALV.

