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UITSCHRIJVING         http://www.rv-albatros.at/rva08rose.php 

ROOS VAN DE WÖRTHERSEE 2018 

19de SKIFF-REGATTA 
16 km–ROEIMARATHON van Velden naar Klagenfurt 
Roeiwedstrijd overeenkomstig de RoR van de FISA resp. de RWB van de ÖRV 
 
Datum: zaterdag 13 oktober 2018 

 

Trajectlengte:  ca. 16 km, staand water van de Wörthersee. 

Einde  

aanmelding:  

woensdag 3 oktober 2018, 18 uur. 

Latere aanmeldingen zijn niet mogelijk. 

Aanmeldingsadres:  

  
online  vanaf 1 juli 2018 

Contactpersonen:  

Willy Koska, Karl-Marx-Straße 35, 9020 Klagenfurt, 

Tel. +43 699 1914 6880  wkoska@a1.net 

Categorieën:  
junioren, heren, dames en masters van alle categorieën, overeenkomstig de RoR van de 

FISA en RWB van de ÖRV. 

Starttijd /-plaats:  

11 uur in Velden voor het Schlosshotel. 

De startstreep is de lijn tussen twee scheidsrechtersboten, tevens gemarkeerd door 2 boeien. 

Start in groepen volgens categorieën. Afstand tussen de groepen 4 minuten. De indeling 

van de groepen en de precieze starttijden worden op Internet meegedeeld en in het 

regattakantoor bekendgemaakt. 

Bij slecht weer kan de start tot 15 uur worden uitgesteld. Op deelnemers die te laat komen 

wordt niet gewacht. 

Finish:  2 boeien bij de vlaggenmast van de RV Albatros Klagenfurt. 

Sluiting  

v/d finish:  
3 uur na de start. 

http://www.rv-albatros.at/rva08rose.php
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Startgeld:  

35,- € plus 5,- € startnummerborg, wordt na teruggaaf van het startnummer in het 

regattakantoor geretourneerd. In het startgeld inbegrepen zijn een herinneringsmedaille en 

een busrit naar de start, 

 een T-shirt en een "Filippi cap" 

Overmaking aan: Raiffeisenlandesbank Kärnten; RV Albatros; BIC: RZKTAT2K 

IBAN: AT79 3900 0000 0109 6718 + Namen van de deelnemers. 

Het totale startgeld van 40,- € dient uiterlijk op 3 oktober op de vermelde rekening 

binnengekomen te zijn. 

Indien dit niet het geval is, wordt voor de aanmelding een toeslag van 5,- € in rekening 

gebracht. 

Startnummers:  

borg: 5,- € 

Uitgifte in het regattakantoor bij de RV Albatros op 12 oktober van 14-18 uur en op 13 

oktober van 7.30 - 9.00 uur. 

Bij teruggaaf van het startnummer na de wedstrijd wordt 5,- € geretourneerd. 

Klassement:  Voor iedere leeftijdsgroep alsmede voor dames en heren is er een apart klassement. 

Prijzen:  

1.Plaats mannen / vrouwen per € 300, - 

2. Plaats mannen / vrouwen per € 200, - 

3. Plaats mannen / vrouwen per € 100, -. 

Alle deelnemers krijgen een herinneringsmedaille, groepswinnaars ereprijzen. Winnaars 

van het eindklassement in de categorie heren en dames krijgen de "Roos van de 

Wörthersee". 

Ligplaats voor  

de boten:  

Bij het Metnitzstrand Klagenfurt/See (finish) en/of 2 ligplaatsen in Velden (worden op 

Internet bekendgemaakt). 

De organisator stelt zich niet aansprakelijk voor de opslag van de boten. 

Aansprakelijkheid:  

De deelname gebeurt op eigen risico. 

De organisator stelt zich niet aansprakelijk (nalatigheid inbegrepen) voor personen- en 

materiële schade van welke aard ook (inclusief gevolgschade) die in verband met het 

evenement ontstaat. 

De vaarvoorschriften dienen te worden opgevolgd. 

  

    

Voor de RV Albatros Klagenfurt 

Dr. Ewald Aichinger 

Voorzitter 

Mag. Willy Koska 
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