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Niveau 1 

BELGISCHE CODEX 

HOOFDSTUK II – ROEIERS EN STUURLUI 

Vergunningen 

Art. 2.1. 

Roeiers en stuurlui mogen slechts aan eender welke regatta deelnemen, indien zij een geldige 
vergunning bezitten. De vergunning dient opgemaakt te worden in het Nederlands en in het Frans 

Ad. art. 2.1. – Vergunningen 

De aanvragen en vernieuwingen van vergunningen, ingediend vanaf 
1 december zijn geldig voor het volgende jaar op voorwaarde dat de datum van de medische 
toelating niet vóór 1 december valt. Nochtans kunnen de vergunningen niet vóór het einde 
van de transferperiode worden afgeleverd. 

De vergunning moet volgende gegevens bevatten: 

a) naam, voornaam, adres en telefoonnummer; 

b) foto; 

c) geboortedatum en –plaats; 

d) nationaliteit; 

e) geslacht; 

f) naam van de vereniging waarvan de titularis lid is; 

g) medische toelating gedateerd en ondertekend door een geneesheer; 

h) handtekening van de titularis; 

i) handtekening van de secretaris van de liga waarvan de vereniging van de titularis lid 
is; 

j) handtekening van een ouder of voogd, indien de titularis minderjarig is; 

k) elke eerste vergunningsaanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van het 
identiteitsbewijs van de roeier. 

Juniores 

Art. 2.4. 

De juniores worden onderverdeeld in volgende categorieën, overeenkomstig de leeftijd die zij 
bereiken gedurende het lopende jaar: 

 juniores 18 (17 en 18 jaar); 

 juniores 16 (15 en 16 jaar); 

 juniores 14 (13 en 14 jaar); 

 juniores 12 (11 en 12 jaar); 

 juniores 10 ( 9 en 10 jaar). 

Beperking tot deelname aan lijnwedstrijden 

Art. 2.6. 

a. De juniores 12 en 14 mogen ook deelnemen aan wedstrijden uitsluitend voorbehouden aan 
juniores van de onmiddellijk hogere leeftijdscategorie, op voorwaarde dat de afstand van 
het parcours, bepaald voor hun eigen categorie, niet wordt overschreden. 

b. De juniores 10 zijn niet toegelaten tot lijnwedstrijden op gewone regatta, doch wel over 
een afstand van 250m tijdens een triatlon, duatlon of biatlon, waarbij de afstand 
individueel wordt afgelegd. 

 



3 

 

Stuurlui 

Art. 2.8.  

In de wedstrijden waaraan geen enkele buitenlandse ploeg deelneemt, mogen de herenploegen 
door een stuurvrouw gestuurd worden en omgekeerd, voor zover deze laatste voldoet aan de 
gewichtsvoorwaarden, toepasselijk voor stuurlui. 

De leeftijd speelt geen rol. 
 
 
 

HOOFDSTUK III – WEDSTRIJDVELD 

Lengte van het parcours 

Art. 3.2. 

Voor de wedstrijden waarbij meerdere ploegen gelijktijdig starten (lijnwedstrijden), wordt de lengte 
van het parcours beperkt tot: 

 2.000m voor de wedstrijden voorbehouden aan juniores 18; 

 2.000m voor de wedstrijden voorbehouden aan juniores 16; 

 1.000m voor de wedstrijden voorbehouden aan juniores 14; 

 500m voor de wedstrijden voorbehouden aan juniores 12; 

 de wedstrijden voorbehouden aan juniores 10 enkel op triatlons, duatlons en biatlons, 
worden beperkt tot 250m, individueel af te leggen (cf. art. 2.6.). 

 
 
 

HOOFDSTUK IV – ADMINISTRATIE – ORGANISATIE VAN 
ROEIWEDSTRIJDEN 

Administratieve documenten 

Art. 4.6. 

De F.K.R.C. stelt het model op van de documenten, waarvan het gebruik vereist is tijdens de 
regatta: de inschrijvingsformulieren, de verzamelstaten, de formulieren voor ploegwijzigingen, 
terugtrekkingen en het juryrapport. 

Een computerafdruk, aangemaakt met dezelfde lay-out als het model, mag gebruikt worden mits 
goedkeuring van de raad van bestuur van de K.B.R.. Deze documenten hebben een nummer en 
zijn qua lay-out herkenbaar. 

Ad. art. 4.6. – Administratieve documenten 

F1 inschrijvingen    (origineel = wit) 

F2 ploegwijziging    (origineel = groen) 

F3 terugtrekking    (origineel = roze) 

F4 verzamelstaat    (origineel = wit) 

F5 triatlon, duatlon, biatlon, ergometer  (origineel = wit) 

F6 juryrapport     

F6bis klachten  

Inschrijvingen en sluiting van de inschrijvingen 

Art. 4.15. 

Een inschrijving op een reglementair inschrijvingsformulier (F1) of een kopie ervan kan per brief, 
fax, e-mail of internet worden meegedeeld. Telefonische inschrijvingen dienen op één van 
bovenvermelde wijzen bevestigd te worden. 
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Art. 4.16. 

Laattijdige inschrijvingen kunnen in aanmerking genomen worden. Zij geven aanleiding tot 
strafpunten.  De aldus ingeschreven ploegen worden met het hoogste startnummer op het 
programma vermeld. 

Wanneer nochtans de laattijdigheid te wijten is aan de postdiensten en de poststempel dit bewijst, 
is er geen akkoord nodig van de in bedoelde wedstrijd ingeschreven verenigingen en is er ook geen 
boete verschuldigd. 

Indien bij het sluiten der inschrijvingen, voor een wedstrijd slechts één ploeg werd ingeschreven, is 
het aan de leden van die ploeg toegestaan om alsnog vóór de lottrekking in te schrijven in andere 
wedstrijden, zonder hiervoor beboet te worden. Telefonische inschrijvingen dienen schriftelijk te 
worden bevestigd. 

Terugtrekkingen en wijzigingen 

Art. 4.18. 

Iedere terugtrekking (F3) of wijziging (F2) van een ploeg dient te gebeuren door middel van een 
voorgeschreven formulier. 

Ad. art. 4.18. – Terugtrekkingen en wijzigingen 

De regattasecretaris dient in het bezit te zijn van de betreffende formulieren ten laatste één 
uur voor de race waarop het document betrekking heeft. 

Art. 4.19. 

Een terugtrekking is de afwezigheid aan de start van een ingeschreven ploeg, om welke reden ook. 

Er zijn laattijdige en medische terugtrekkingen. 

Een laattijdige terugtrekking is van toepassing vanaf de lottrekking. 

Een medische terugtrekking is van toepassing op de betrokken roeier voor alle wedstrijden die hij 
op die dag betwist. 

De medische terugtrekking dient steeds binnen de 48 uur gestaafd te worden door een medisch 
getuigschrift. 

Juryrapport 

Art. 4.21. 

Gedurende de regatta vervolledigen en ondertekenen de regattasecretaris en de leden van het 
bureau van de jury het juryrapport en zijn bijlagen. 

Art. 4.22. 

Na afloop van de regatta noteren de kamprechters op het rapport de incidenten met betrekking tot 
de door hen geleide wedstrijden, alsook de door hen toegepaste sancties en de motivering van de 
toe te passen boetes. 

Vergoeding van de kamprechters 

Art. 4.28. 

De kosten voor vergoeding van de kamprechters worden jaarlijks bepaald door de algemene 
vergadering van de K.B.R. op voorstel van de raad van bestuur van de K.B.R.. De uitbetaling 
geschiedt door de organisator ten laatste 8 dagen na de regatta, overeenkomstig de aantekeningen 
op het juryrapport. 
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HOOFDSTUK V – PLAATS VAN DE PLOEGEN AAN DE START 

Lottrekking 

Art. 5.1. 

Tijdens nationale regatta en in het geval van lijnwedstrijden, neemt de ploeg die door de 
lottrekking het kleinste startnummer kreeg toegewezen, de startplaats in het dichtst bij de 
bakboordoever (in wedstrijdrichting). 
 
 
 

HOOFDSTUK VIII – VERLOOP VAN DE REGATTA 

Weging 

Art. 8.1. 

Het organisatiecomité stelt een weegschaal ter beschikking van de lichtgewichtroeiers en de 
stuurlui gedurende de competitie en de twee uren die deze voorafgaan. 

Lichtgewichtroeiers en stuurlui dienen zich, voorzien van een identificatiestuk, aan te bieden voor 
de weging. 

Lichtgewichtroeiers die deel uitmaken van eenzelfde ploeg moeten zich samen aanbieden voor de 
weging. 

Lichtgewichtploegen die bij de weging hun limiet overschrijden, worden conform aan het tarief 
“medische terugtrekking” beboet en kunnen diezelfde dag nog deelnemen aan de analoge wedstrijd 
in open categorie, voor zover deze nog niet heeft plaatsgevonden. 

Uitrusting van roeiers en stuurlui 

Art. 8.2. 

De roeiers en de stuurman van dezelfde ploeg dienen een uniforme, propere en fatsoenlijke 
uitrusting te dragen. 

Deze uitrusting dient conform te zijn aan de officiële kleuren van de vereniging, met uitzondering 
wanneer het gaat om een roeicombinatie, d.w.z. samengesteld uit roeiers van meerdere 
verenigingen. 

Onder uitrusting verstaat men de broek en het shirt (of het eendelig wedstrijdpak). 

Een beschrijving van de officiële uitrusting van de verenigingen dient neergelegd bij de secretaris-
generaal van de K.B.R.. 

Elke wijziging aan de officiële uitrusting, vergezeld van een reproductie in kleur van de 
voorgestelde uitrusting, dient schriftelijk ingediend bij de secretaris-generaal van de K.B.R.. 

Deze wijziging zal voor advies voorgelegd worden aan de F.K.R.C. Goedkeuring m.b.t. deze 
wijziging wordt verleend door de raad van bestuur van de K.B.R.. 

Zo ook dienen de bladen op uniforme wijze in de officiële kleuren van de vereniging geschilderd te 
zijn, tenzij het een combinatie betreft. De roeibladen dienen steeds aan beide zijden identiek 
geschilderd te zijn. 

Indien het een combinatie betreft, mogen de uitrusting en de bladen van de roeiers 
overeenstemmen met de respectievelijke kleuren van hun vereniging, tenzij de regatta in haar 
voorprogramma als internationaal wordt aangekondigd. 

De jury kan afwijkingen op die bepalingen toestaan, indien haar de vraag hieromtrent, vóór de 
wedstrijd, schriftelijk werd geformuleerd. 

De starter mag een ploeg, waarvan de uitrusting of de bladen niet reglementair zijn, aan de start 
toelaten, maar hij moet in dit geval een verwittiging geven, alsof deze ploeg een valse start zou 
veroorzaakt hebben, behalve indien een afwijking werd toegestaan door de jury, overeenkomstig 
voorgaande paragraaf. 

De jury kan, in uitzonderlijke omstandigheden, zoals slecht of koud weer, een algemene afwijking 
op voornoemd reglement inzake uniformiteit toestaan. 
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Nummeringsysteem 

Art. 8.3. 

Een nummeringsysteem van de deelnemende boten is verplicht. 

De deelnemende ploegen moeten het nummer dragen dat in het programma vermeld staat. 

Ad. art. 8.3. – Nummeringsysteem 

De organisatoren van de wedstrijden bezorgen aan de deelnemende verenigingen 
boegnummers, conform aan het model in gebruik voor de lijnwedstrijden of rugnummers 
voor de biatlons, triatlons en slaloms. 

Voor rivierhoofden , marathons, biatlons, triatlons en wedstrijden met handicaps zijn een 
boeg- en rugnummer wenselijk. 

Deze nummers worden afgegeven tegen een waarborg van € 5 voor buitenlandse ploegen en 
tegen een handtekening voor de Belgische ploegen. 

Bij de afrekening der inschrijfgelden en forfaits wordt aan de Belgische ploegen € 5 
aangerekend per ontbrekend nummer. 

Vervanging van roeiers en van stuurman 

Art. 8.4. 

In het geval van ploegwijzigingen mogen de plaatsvervangers tot andere verenigingen behoren. 
 
 
 

HOOFDSTUK XI – KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS VAN BELGIË 

HOOFDSTUK XI A – Kampioenschappen van België 

Beperking van deelname 

Art. 11.7. 

De bepalingen, vermeld onder art. 4.13. betreffende de overdracht van een ploeg naar een andere 
wedstrijd, en onder art. 4.16. betreffende laattijdige inschrijvingen mits het betalen van een boete, 
zijn niet van toepassing op de Kampioenschappen van België; op deze kampioenschappen wordt 
geen enkele laattijdige inschrijving aanvaard. 

 

 

HOOFDSTUK XII – SLALOM 

Categorieën 

Art. 12.1. 

De slalom kan voorzien worden voor juniores 14, juniores 12 en juniores 10. 

Afbakening van het parcours 

Art. 12.3. 

a. De start- en aankomstlijn worden elk door twee boeien, waartussen een afstand van 3m à 
6m ligt, aangeduid. 

b. Tussen start- en aankomstpoort moet een afstand zijn van minimum 10m. 

c. Het parcours dient afgelijnd door boeien, die een andere kleur moeten hebben dan  deze 
aan start en aankomst. 

d. De boeien zijn bij voorkeur bolvormig of ovaal. Hun diameter is begrepen tussen 15cm en 
30cm. Zij dienen zó bevestigd te worden, dat zij niet kunnen wegdrijven. 
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Uitvoering van het parcours 

Art. 12.4. 

a. De start is van het "vliegende" type. 

b. De tijden worden opgenomen wanneer de voorsteven van de boot respectievelijk de start- 
en de aankomstlijn of hun verlenging passeert. 

c. Het parcours dient al roeiend afgelegd, behalve op die plaatsen waar “tegen roeien” wordt 
opgelegd of wanneer men manoeuvreert om een fout te herstellen bij het nemen van een 
boei. 

d. Het parcours wordt slechts door één roeier terzelfder tijd afgelegd, tenzij het de 
gelijktijdige aanwezigheid van meerdere boten toelaat. 

 “Voorbij roeien” van de boeien 

Art. 12.5. 

Het passeren van een boei of het ronden ervan zijn correct wanneer de boot gedurende het 
uitvoeren van het gestelde manoeuvre steeds aan bak- of aan stuurboordzijde blijft, zoals 
opgelegd. 

Rangschikking 

Art. 12.7. 

Worden op kop van de rangschikking geplaatst, en gerangschikt naargelang de verwezenlijkte tijd, 
de roeiers die het parkoers op correcte wijze, zonder strafpunten hebben afgelegd. Worden daarna 
gerangschikt, en steeds volgens de verwezenlijkte tijden, de roeiers die één strafpunt hebben 
opgelopen, daarna zij die twee strafpunten hebben opgelopen, enz. 

Iedere roeier mag slechts één maal het parkoers roeien. 
 
 
 

HOOFDSTUK XIV – ERGOMETERWEDSTRIJDEN 

Art. 14.1. 

Overeenkomstig art. 1 van de internationale roeicodex erkent de K.B.R. eveneens het roeien op 
een ergometer. 

Art. 14.2. 

Dientengevolge zijn alle reglementen, opgenomen in de nationale roeicodex m.b.t. het roeien in de 
natuurlijke vorm, van toepassing, o.a. hoofdstuk IV van deze codex, betreffende “Administratie - 
organisatie van roeiwedstrijden”. 

Art. 14.3. 

Evenwel kunnen uitzonderingen op art. 14.2. worden toegestaan door de raad van bestuur van de 
K.B.R., met betrekking tot de officieel erkende afstanden voor elke leeftijdscategorie en de te innen 
inschrijfgelden. 
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UNIFORMEN VLAAMSE CLUBS 
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UNIFORMEN WAALSE CLUBS 
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BOOTTYPES 
 

FISA PART III – CLASSES OF BOATS 

Rule 35 – Classes of boats 

FISA PART IV – BOATS AND CONSTRUCTION 

Rule 41 – Weight of Boats 

Bye-Law to Rule 41 – Weight of Boats  

 

Afkorting Boottype Afbeelding 
Min. 

gewicht 

1x 

NED Skiff 

FRA Skiff 

ENG Single Scull  

14 kg 

2x 

NED Dubbel 

FRA Double 

ENG Double Sculls  

27 kg 

2- 

NED Twee zonder 

of pair-oar  

FRA Deux sans 

barreur 

ENG Pair 

 
27 kg 

2+ 

NED Twee met 

FRA Double barré 

ENG Coxed pair  

32 kg 

4x 

NED Dubbelvier 

of vierkoppel 

FRA Quatre de 

couple 

ENG Quadruple 

sculls 

 
52 kg 

4- 

NED Vier zonder  

FRA Quatre sans 

barreur 

ENG Four 
 

50 kg 

4+ 

NED Vier met  

FRA Quatre barré 

ENG Coxed Four  

51 kg 

8+ 

NED Acht  

FRA Huit 

ENG Eight  

96 kg 
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AFKORTINGEN 

 

AB  opgave  Abandon 

AD afwezig aan de start Absent au Départ 

BM materiaalbreuk Bris de Matériel 

DQ gediskwalificeerd DisQualifié 

EA  administratieve fout Erreur Administrative 

EM geval van overmacht Empêchement Majeur 

FM medische terugtrekking Forfait Médical 

FR  regelmatige terugtrekking Forfait Régulier 

FT  laattijdige terugtrekking Forfait Tardif 

HC  buiten wedstrijd Hors Course 

RD geweigerd aan de start Refusé au Départ 

TD  te laat aan de start Trop tard au Départ 
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TAALKENNIS 
 
 

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH 

Bij het instappen  A l’embarquement  At the boating 

Vergeet uw boegnummer niet 
N’oubliez pas votre numéro  

de guidon 
Don’t forget your bow number 

Vergeet uw rugnummer niet N’oubliez pas votre dossard Don’t forget your number 

Is de stuurman gewogen? 
Est-ce que le barreur a été  

à la pesée? 
Has the cox been weighed? 

De hieltouwen zijn te lang Les attaches sont trop longues The heel strings are too long 

   

Bij het aligneren  A l’alignement  At the alignment 

Vooruit Avancez Forward 

Achteruit Reculez Backward 

Een klein beetje Un petit peu A little bit 

Een meter Un mètre One meter 

Twintig centimeter Vingt centimètres Twenty centimetres 

Roeien Ramez Row 

Tegenroeien Dénagez Back down 

Bakboord Bâbord 
UK: Strokeside 

US: Portside 

Stuurboord Tribord 
UK: Bowside 

US: Starboard 

Neem het starttouw,  

en houd het gestrekt 

Prenez votre corde de départ 

tout au bout, et tenez la corde 

tendue 

Take the start cable at the 

end, and keep it stretched 

Boot recht leggen Redressez votre bateau Put your boat straight 

Opgelet voor de zijwind Attention au vent latéral Pay attention to the side wind 

Houd de boeg in de wind Tenez la proue contre le vent Keep your bow into the wind 

Houden zo! Maintenez vos positions! Hold your position! 

   

Bij de start Au départ At the start 

Waar is uw boegnummer? Où est votre guidon? Where is your bow number? 

Neem uw startlijn Prenez votre ligne d’eau Take your lane 

Eerste reeks Première série First heat 

Tweede reeks Deuxième série Second heat 

Derde reeks Troisième série Third heat 

Vierde reeks Quatrième série Fourth heat 

Volgende reeks Prochaine série Next heat 

Laatste reeks Dernière série Last heat 
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U bent te laat Vous êtes trop tard You’re late 

U krijgt een verwittiging Vous recevez un avertissement You receive a warning 

Yellow Card Yellow Card Yellow Card 

U bent niet uniform Vous n’êtes pas uniforme You’re not uniform 

U heeft de richtlijnen  

van de jury niet gevolgd 

Vous n’avez pas respectés  

les directives du jury 

You didn’t follow the 

instructions of the jury 

U heeft de vaarregels 

overtreden 

Vous n’avez pas respectés  

les règles de navigation 

You didn’t follow  

the traffic rules 

Heeft u uw ballast bij? Avez-vous votre surcharge? 
Do you have your dead 

weight? 

   

Bij de start van een 

lange afstandswedstrijd 

of Handicap-wedstrijd 

Au départ d’une longue 

distance où d’une course 

à Handicap 

At the start of a long 

distance race or a race 

with Handicap 

Iedereen achteruit! Reculez tout le monde! Everybody backwards 

Leg u op boegnummer 
Classez-vous par ordre de 

numéro 

Position yourself according to 

bow number 

   

Tijdens de wedstrijden Pendant les courses During the races 

Baan houden Restez dans votre couloirs Keep your lane 

Terug naar uw baan Retournez dans votre couloir Go back to your lane 

Niet naar de oproeibaan 

opschuiven 

N’allez pas vers le couloir de 

remontée 
Don’t move to the zero lane 

Bakboord of stuurboord 

forceren 
Forcez bâbord ou tribord 

UK: Go to strokeside or 

bowside 

US: Go to portside or 

starboard side 
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FISA CODEX 

PART II – ROWERS AND COXSWAINS 
 

SECTION 1 – General 

Rule 27 – Coxswains  

Coxswains are members of the crew. A women’s crew may not therefore be steered by a man nor 
may a men’s crew be steered by a woman except in races for Masters or if, in special 
circumstances, the Executive Committee permits otherwise. Age categories shall also apply to 
coxswains, except in Masters events.  

The minimum weight for a coxswain wearing the racing uniform is 55 kilogrammes (“kgs.”) for 
men’s, Under 23 men’s and Junior men’s crews, and 50 kgs. for women’s, Under 23 women’s, 
Junior women’s and mixed crews.  

To make up this weight, a coxswain may carry a maximum of 10 kgs. dead weight which shall be 
placed in the boat as close as possible to his person. No article of racing equipment shall be 
considered as part of this dead weight. At any time, before the race or until immediately after 
disembarkation, the Control Commission may require the weight of the dead weight to be checked.  

These provisions shall also apply to coxswains in lightweight races.  

 

Rule 28 – Weighing of Coxswains  

Coxswains shall be weighed wearing only their racing uniform on tested scales not less than one 
hour and not more than two hours before their first race in each event in which they are competing 
on each day of the competition. The weighing scales shall indicate the weight of the coxswain to 
0.1 kgs. The Control Commission may require on the occasion of the first weighing, or 
subsequently, the presentation of an official identity card with photograph.  
 

SECTION 2 – Juniors 

Rule 29 - Juniors  

A rower may compete in a Junior rowing event until 31st of December of the year in which he 
reaches the age of 18.  
 

SECTION 3 – Seniors and Under 23 

Rule 30 – Seniors and Under 23  

A rower may compete in an Under 23 rowing event until 31st of December of the year in which he 
reaches the age of 22. Senior rowing events are open to rowers of all ages.  
 

SECTION 4 – Lightweights 

Rule 31 – Lightweights  

A rower may compete in lightweight rowing events if he meets the following criteria:  

1. A lightweight men’s crew (excluding coxswain) shall have an average weight not 
exceeding 70 kgs. No individual lightweight male rower may weigh more than 72.5 kgs.  

2. A lightweight male single sculler may not weigh more than 72.5 kgs.  

3. A lightweight women’s crew (excluding coxswain) shall have an average weight not 
exceeding 57 kgs. No individual lightweight female rower may weigh more than 59 kgs.  

4. A female lightweight single sculler may not weigh more than 59 kgs.  

Lightweight rowers shall be weighed wearing only their racing uniform on tested scales not less 
than one hour and not more than two hours before their first race of each lightweight event in 
which they are competing, each day of the competition.  
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Notwithstanding the foregoing, if two rounds of the same event take place on the same day of 
competition and some rowers in the second round do not have to race in the first round of that 
day, then these rowers in the second round shall be weighed at the same time as the rowers in the 
first round.  

They shall present themselves as a crew at the weighing centre wearing their racing uniform. The 
weighing scales should indicate the weight of the rower to 0.1 kg. If the first race is subsequently 
postponed or cancelled, the lightweight rower is not required to be weighed again on the same day 
for that event.  

The Control Commission shall require presentation of each rower’s official identity card with 
photograph at the time of the first weighing of the rower or subsequently. Where an official 
photograph of the crew has been checked for correctness against such identity card, this 
photograph may be used instead by the Control Commission at time of weighing.  

If a rower exceeds the required weight by the expiry of the time permitted for weighing, the rower 
and the crew of that rower are no longer eligible and shall be excluded from the event.  

Where a lightweight crew has already officially weighed and has met the required weight and, 
within the time allowed for weighing, a member of the crew is replaced under Rule 59 and Rule 60, 
then the rower replacing the ill or injured rower may be weighed alone, and not together with the 
remainder of the crew. The average official weight of the crew with the replacement rower shall not 
exceed the permitted average. 

  

SECTION 5 – Masters 

Rule 32 – Masters  

A rower may compete in Masters rowing events from the beginning of the year during which he 
attains the age of 27. A World Rowing Masters Regatta shall be conducted each year under the 
supervision of the Masters Commission. The World Rowing Masters Regatta shall be an 
International Regatta under these rules.  

 

 

 

PART IV – ORGANISATION OF REGATTAS 

 

SECTION 6 – The Start 

Rule 73 – The Starting Procedure  

The Starter shall inform the crews of their starting positions. He shall start the race when the crews 
are ready and when the Judge at the Start indicates that the crews are correctly aligned. The Judge 
at the Start alone shall decide if the boats are correctly aligned and if one or more crews have 
committed a false start.  

Should the Judge at the Start deem there to be a false start or the start to be otherwise faulty, the 
Starter shall stop the race and, if there was a false start, shall award a Yellow Card to the crew or 
crews which, in the opinion of the Judge at the Start, caused it. A crew causing two false starts or 
receiving two Yellow Cards which apply to the same race, for any infringement whatsoever, shall be 
awarded a Red Card and be excluded from the event.  

  

Bye-Law to Rule 73 – The Starting Procedure  

1. Starting Procedure with flag  

1.1. Crews must attach themselves to their start pontoons at least two minutes 
before the start time of their race. Two minutes before the designated start time, 
the Starter shall announce “Two minutes” and this shall signify to the crews that 
they are formally under Starter’s orders. 
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The announcement of “Two minutes” shall also be an instruction to the crews to 
prepare to race i.e., remove additional clothing, check equipment etc.  

1.2. Before giving the start command, the Starter shall ensure that the Umpire and 
the Judge at the Start are ready. When the boats are aligned and the crews are 
ready to race, the Starter shall make a roll call by announcing – in lane order – the 
names of each of the crews in the race. Once the roll call begins the crews must 
make sure that their boats are straight. Each crew is responsible for being both 
straight and ready to race at the end of the roll call.  

1.3. Once the roll call begins the Starter shall take no further notice of any crew 
which then indicates that it is not ready or that it is not straight. After the last crew 
has been named in the roll call the Starter shall check that the Judge at the Start is 
indicating that the crews are still correctly aligned and shall then say: “Attention”.  

1.4. The Starter shall then raise the red flag.  

1.5. After a clear pause the Starter shall give the start by dropping the red flag 
quickly to one side and simultaneously saying: “Go!”.  

1.6. The pause between the raising of the flag and the start command (dropping 
the red flag and saying “Go!”) shall be clear and shall be variable from race to race.  

1.7. If the starting procedure is interrupted for any reason external to the crews or 
for a false start then the Starter must begin the procedure again, starting with the 
roll call.  

2. Starting Procedure with traffic lights  

2.1 Crews must attach themselves to their start pontoon at least two minutes 
before the starting time of their race. At this stage, the traffic lights on the start 
pontoon are in a neutral state.  

2.2 Where an Alignment Control Mechanism is in use, the Starter, after all crews 
are attached to their start pontoon, shall alert crews by announcing “Raising Start 
System”. He shall then activate the alignment mechanism to raise it to the surface.  

2.3 Two minutes before the designated start time, the Starter shall announce “Two 
minutes” and this shall signify to the crews that they are formally under Starter’s 
orders. The announcement of “Two Minutes” shall also be an instruction to the 
crews, to prepare to race i.e., remove additional clothing, check equipment, etc.  

2.4 Before giving the start command the Starter shall ensure that the Umpire and 
the Judge at the Start are ready. When the boats are aligned and the crews are 
ready to race the Starter shall make a roll call by announcing – in lane order – the 
names of each of the crews in the race. Once the roll call begins, the crews must 
make sure that their boats are straight. Each crew is responsible for being both 
straight and ready to race at the end of the roll call.  

2.5 Once the roll call begins, the Starter shall take no further notice of any crew 
that then indicates it is not ready or it is not straight. After the last crew has been 
named in the roll call the Starter shall check that the Judge at the Start is indicating 
that the crews are still correctly aligned and shall then say: “Attention”.  

2.6 The Starter shall then press a button (or switch) to change the traffic lights 
from the neutral position to red. After a clear pause, the Starter shall give the start 
by pressing a button that shall, at the same moment:  

2.6.1 change the red light to green;  

2.6.2 make an audible signal through the loudspeakers;  

2.6.3 start the timing system for the race;  

2.6.4 freeze the picture on the monitor in the Aligner’s hut (if freeze frame 
facility is provided);  

2.6.5 release the Alignment Control Mechanism (if provided).  

2.7 The pause between the red light and the start command (the green light and 
audible signal) shall be clear and shall be variable from race to race.  
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2.8 If the starting procedure is interrupted for any reason external to the crews or 
for a false start, then the Starter shall begin the procedure again, starting with the 
roll call.  

3. Quick Start  

3.1 In exceptional circumstances, the Starter may decide not to use the normal 
start with the roll call. If so, the Starter shall inform the crews that the “Quick 
Start” shall be used. Once the normal start has been used, the Starter shall not 
change to the quick start for the same race. For the quick start, instead of the roll 
call, the Starter shall say: “Quick Start”.  

He shall then say “Attention”.  

3.2 The Starter shall then either:  

3.2.1 raise the red flag; or  

3.2.2 press the button for the red light.  

3.2.3 After a clear and variable pause, the Starter shall give the start 
either:  

(1) by dropping the red flag quickly to one side and simultaneously saying: 
“Go”; or,  

(2) by pressing the button to turn the red light to green and simultaneously 
to make an audible signal.  

  

Rule 74 – False Start  

A crew whose rowers begin rowing and whose boat crosses the start line after the Starter has 
raised his red flag, or the red light is shown and before the start command is given has committed 
a false start and shall be awarded a warning indicated by a Yellow Card. If more than one boat 
commits a false start, only the crew or crews that the Judge at the Start decides actually caused 
the false start shall be awarded a warning(s) indicated by a Yellow Card(s).  

 

 

 

SECTION 10 - The Jury and the Board of the Jury 

 

Rule 89 - The Jury 

The Jury shall be comprised of a group of International Umpires and shall be responsible for 
ensuring that the regatta is run in accordance with these Rules of Racing, related Bye-Laws and 
Event Regulations. 

 

Rule 90 - Jury’s Prime Concern 

The safety of rowers must be the prime concern of the Jury at all times during the regatta. 

In the case of unsafe conditions, the President of the Jury is empowered to take any necessary 
decisions and communicate any required changes to the Starter and the Umpires on the course. If 
time allows, the President of the Jury shall consult the organising committee before taking such 
decisions. The President of the Jury shall ensure proper co-ordination between the Jury and the 
organising committee, in particular with the Safety Adviser and with the Medical Officer. 

 

Bye-Law to Rule 90 - Collaboration with the Organising Committee 

The proper running of a regatta requires close collaboration between the organising 
committee and the Jury. The members of the Jury shall, within the scope of their duties, 
maintain a constant check on the various items of technical equipment on the course. 
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Rule 91 - President of the Jury 

The President of the Jury shall allot duties to each member of the Jury and shall supervise their 
activities. He shall take the chair at meetings of the Jury and ensure proper co-ordination with the 
organising committee. The President of the Jury shall chair the Board of the Jury under Rule 85. 

Bye-Law to Rule 91 - Appointment of President of the Jury 

1. International regattas - The President of the Jury shall be appointed by the organising 
committee. 

2. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and relevant 
qualification regattas, World Rowing Cup regattas and World Rowing Masters Regattas - 
The President of the Jury shall be appointed by the FISA Executive Committee. 

 

Rule 92 - Composition of the Jury 

The Jury shall consist of persons carrying out the following duties: 

1. President of the Jury; 

2. Starter; 

3. Judge at the Start; 

4. Umpire; 

5. Judges at the Finish, one of whom shall be the senior Judge; 

6. Members of the Control Commission, one of whom shall be senior member. 

The President of the Jury, the Starters, the Judge at the Start, the Umpires, the Senior Judge at 
the Finish and the senior member of the Control Commission shall each hold an International 
Umpire’s licence. 

Bye-Law to Rule 92 - Appointment of the Jury 

1. International Regattas - the Jury shall be appointed by the organising committee (see 
Rule 39). 

2. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas, World Rowing Cup and World Rowing Masters regattas - the Jury 
shall be appointed and supervised by the FISA Umpiring Commission. 

 

Rule 93 - The Board of the Jury 

The Board of the Jury shall consist of the President of the Jury and two other members of the Jury 
designated by the President of the Jury on a daily basis prior to the start of racing. The names of 
the Board of the Jury shall be displayed on the notice boards in the boathouse area each day. This 
Board shall decide on any protests made according to Rule 83. At International Regattas, the 
President of the Jury shall also nominate three substitutes. In the case of a protest, any member of 
the Board directly involved in the dispute (e.g. the Umpire or the Starter) shall not be a member of 
the Board which decides that protest. In such a case, the President of the Jury shall call upon one 
or more of the substitutes. 

 

Rule 94 - International Umpires 

Any Umpire who has held a national licence for at least three years may become an International 
Umpire, provided that: 

1. he has normal sight and hearing; and 

2. he passes the examination held by FISA. 

The International Umpires’ licence is valid for a period of four years. When the holder participates 
in an Umpires seminar organised by FISA, the licence is automatically extended for the next four 
years. Where such seminars are organised at the request of a member federation, the federation 
must pay the travel and accommodation expenses of the FISA experts who attend. 
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Bye-Law to Rule 94 - International Umpire’s Licence 

These Bye-Laws are found in Appendix 7 to the Rules of Racing. 

 

 

 

 

SECTION 11 - Duties of the Umpires 

Rule 95 - Control Commission 

The Control Commission shall ensure that the composition of the crews is correct and that their 
equipment is in order. It shall also assist in the identification of the rowers selected to undergo 
doping tests after their race. 

Bye-Laws to Rule 95 - Duties of the Control Commission 

The Control Commission shall include Jury members and national technical officials. The 
number of such Jury members and officials appointed shall take into account the regatta 
programme and the number of competitors. The FISA Umpiring Commission (at World 
Rowing Championship regattas, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and the 
relevant qualification regattas and World Rowing Cup regattas and World Rowing Masters 
regattas) or the President of the Jury (at International Regattas) shall supervise the 
activities of the Control Commission which shall carry out its duties in the boathouse area 
and at the boating pontoons. In particular, the Control Commission is responsible for 
checking the following: 

1. The correct weighing of coxswains following the procedures required by the Rules of 
Racing and Bye-Laws; 

2. Dead-weight to be carried by coxswains (before and after the race); 

3. The correct weighing of competitors in lightweight events following the procedures 
required by the Rules of Racing and Bye-Laws; 

4. Crew changes before the race at International Regattas; 

5. The provision of substitutes for competitors who are injured or have fallen ill after the 
first heat of their event at International Regattas; 

6. The identity of competitors to ensure that the composition of the crew is the same as the 
official entry and any subsequent changes which have been approved in accordance with 
the Rules of Racing and Bye-Laws. Unless otherwise provided, the organising committee 
shall prepare the required sets of updated crew photographs for this purpose. 

7. At International Regattas where other arrangements are not in place for this purpose, 
the nationality of competitors, the ages of Junior, Under 23 and Masters competitors and, 
where applicable, the average ages of Masters crews; 

8. Where doping tests are carried out, that rowers required to undergo tests are taken to 
the officials responsible for this immediately after getting out of the boat; 

9. Boats and equipment: 

9.1. compliance with all safety requirements in accordance with Rule 39 and its 
Bye-Law; 

9.2. correct bow numbers on each boat; 

9.3. possible use of unauthorised equipment; 

9.4. where applicable, minimum weights of boats; 

9.5. conformity of the boat with the rules regarding identifications; 

9.6. painting of oar-blades, where required; 

10. Uniform clothing of competitors and its conformity with the rules regarding 
identifications. 
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Rule 96 - The Starter and the Judge at the Start 

The Starter and the Judge at the start shall ensure that the correct starting procedure is followed. 

Bye-Laws to Rule 96 - Duties of the Starter and the Judge at the Start 

1. Starter 

1.1. General Duties - Before taking up his duties, the Starter must satisfy himself 
that all equipment and installations required by the Rules covering the start and the 
course are present and in working order. The Starter shall check that the radio 
and/or telephone communication with the Judge at the Start, the President of the 
Jury, the Judges at the Finish and the Control Commission is in working order. The 
Starter shall also make certain that any crews on the water are obeying the 
prescribed traffic rules. 

1.2. Communication - In principle, the Starter and the Umpire shall use visual 
signals to convey information. Where verbal communication is necessary, they shall 
address the rowers in English. If, for any reason, the use of another language 
enables a member of the Jury to be better understood by a crew, a competitor or 
an accompanying official, he may repeat his information in that language. 

1.3. Unfair or unsafe conditions - The Starter shall consider whether the wind is 
likely to create unequal or unsafe conditions and, if directed as described below, or 
after consulting with the President of the Jury, shall take whatever steps may be 
necessary in accordance with these rules to ensure a fair and safe race. The 
President of the Jury shall inform the Starter of any required changes at least two 
minutes before a start. 

1.4. Information to Crews - The Starter shall inform the crews of the time 
remaining before the start and tell them (as soon as they enter the starting zone 
for the first time) in which lane they will race. In addition, he shall inform the crews 
when there is five minutes, four minutes and three minutes remaining before the 
start time. He shall check that the competitors’ equipment and clothing are in 
order. 

1.5. Starting Procedures - The Starting Procedures to be employed by the Starter 
(including Quick Starts and False Starts) are described in the Bye-Law to Rule 73 in 
the Rules of Racing. 

1.6. Exclusion - The Starter shall award a Red Card and exclude a crew if the crew 
has received two warnings, indicated by Yellow Cards, that apply to the same race. 

1.7. Late Arrival - The Starter may award a warning, indicated by a Yellow Card to 
crews arriving late (less than 2 minutes before the start time) at their starting 
positions or not ready to race at the designated start time. He may exclude a crew 
arriving after the start time. 

1.8. Postponement - Should it be necessary to postpone a race (e.g. equipment 
breakage) or should some other unexpected event occur (e.g. lightning), the 
Starter shall consult with the Umpire and the President of the Jury; then inform the 
crews of the new starting time both verbally and in writing (legible to all 
competitors) on a board affixed to the start tower. The Starter shall inform the 
Control Commission and the Judge at the Finish of the new starting time and the 
President of the Jury of anything unusual. In all cases, crews must inquire from a 
member of the Jury regarding any changes before getting out of the boat. 

2. Judge at the Start 

2.1. Communications - Before taking up his duties, the Judge at the Start shall 
ensure that the radio and telephone link with the Starter and between the Aligner 
and the officials on the starting platforms is in working order. The Judge at the 
Start sits at the front of the Aligner’s hut, in line with the start line. 

2.2. Aligning - The organising committee shall appoint the Aligner and the officials 
on the starting platforms. The Aligner instructs these officials to adjust the position 
of the boats until they are correctly aligned. The Aligner sits behind the Judge at 
the Start, in line with the start line, seated on a higher (30cm) chair or platform, 
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looking over the head of the Judge at the Start. The Judge at the Start checks that 
the Aligner has positioned all the boats with their bows exactly on the start line. 
When he is satisfied that this is the case he indicates this to the Starter by raising 
his white flag. (Where a white and red light are available for this purpose, the 
Judge at the Start shall use these lights in place of the white and red flags.) Should 
correct alignment be lost during the subsequent starting procedure he shall lower 
his flag or switch off the white light until the boats are realigned. 

2.3. False Start - The Judge at the Start, the Starter and the Umpire shall follow the 
procedure outlined in Rule 74. 

2.4. Contact with the Umpire - Before the start, the Judge at the Start shall make 
contact with the Umpire to assure himself that the latter is ready 

 

Rule 97 - The Umpire 

The Umpire shall ensure the proper conduct of the race and the safety of the rowers. In particular, 
he shall endeavour to ensure that no crew gains any advantage or suffers any disadvantage from 
its opponents or from outside interference. 

Where the Umpire is satisfied that a crew has been significantly impeded, the Umpire shall 
endeavour to ensure that its chance of winning is fully restored to it. He shall impose appropriate 
penalties on crews at fault but only after a previous warning. The Umpire shall not give any 
steering indications to crews. Nevertheless, he shall endeavour to ensure that accidents are 
avoided and to prevent crews from being impeded by their opponents. 

If necessary, the Umpire may stop the race, impose any necessary penalties and order the race to 
be re-rowed from the start, either immediately or later. In the latter case, he shall decide on the 
new starting time in consultation with the President of the Jury and he shall inform the crews 
concerned. 

The Umpire may also allow the race to continue and exclude crews after the race has finished. He 
may confine any re-row to such crews as he shall designate. However, when the Umpire considers 
that the impediment has not affected the result of the race, or considers the effect of the 
impediment was not significant, he may decline to order a re-row of the race or of the crews 
involved in the incident.  

Static Umpiring - The Executive Committee may decide that at a World Rowing Championship or 
World Rowing Cup regatta, umpiring of some races shall be carried out from boats which are 
stationary or which do not follow the whole race or by umpires stationed on the land adjacent to 
the course, and shall issue instructions and guidelines accordingly. 

Bye-Laws to Rule 97 - Duties of the Umpire 

1. Precedence - Except for the duties specifically attributed to them, both the Starter and 
the Judge at the Start are subordinate to the Umpire. 

2. Duties on the Way to the Start - On the way to the start, the Umpire shall inspect the 
course installations to ensure that they are in proper order and shall satisfy himself that 
there are no obstacles on the course or wash from other motor boats affecting the course. 
He also makes certain that any crews on the water are following the prescribed traffic rules. 
Should he find any defect in the installations or any other problem, he shall inform (e.g. by 
radio from the start if necessary) the President of the Jury and he shall also inform any 
crews concerned. 

3. Duties during the Starting Procedure - During the starting procedure, the Umpire’s 
launch should, in principle, either be immediately beside the Judge at the Start or behind 
the crews, in the centre of the course. Should the start for any reason be faulty, other than 
a false start, for which the Judge at the Start alone is responsible, the Umpire may order 
the Starter to stop the race or may stop it himself by ringing a bell and waving his red flag. 

4. Duties in the Start Zone - As soon as the race has started, the Umpire’s launch shall 
follow immediately the competitors in the centre of the course. 

5. Position of the Umpire’s Launch - During the race, the Umpire must ensure that his 
launch is so placed as best to enable him to take action as effectively as possible. The 
position of the Umpire’s launch should depend on the progress of the race and the 
progression of the crews to the subsequent rounds; it may also depend on weather 
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conditions. The Umpire must satisfy himself that crews whom he may wish to address can 
hear him. Should it be necessary to overtake one or more crews, he must see to it that 
they are not hampered more than is necessary by the wash of his launch. He should 
position his launch, whenever possible, so as not to impede the crews’ view of each other. 

6. Type of Race - The Umpire’s decision may be influenced by the type of race (heat, 
repêchage, quarter-final, semi-final or final). He must therefore take this factor as well as 
the position in the subsequent races into account in considering any action which he may 
take under these rules. 

7. Safety - The Umpire shall take every care to ensure the safety of the competitors and he 
must do his utmost to prevent damage to boats and equipment. When necessary, he may 
call a crew’s attention by raising his white flag, stating the name of the crew, and stop it by 
giving the command “Stop”. Should one or more competitors fall into the water or should 
any boat capsize or sink, the Umpire must satisfy himself that the rescue service is in 
action and, if not, take any necessary measures himself. 

8. Adverse Weather - In the case of squalls or sudden deterioration of the weather, it is the 
responsibility of the Umpire to decide if the race may be started, is to continue or if it is to 
be stopped. The safety of the competitors is more important than any of the provisions of 
the Rules of Racing. 

9. Clothing - When officiating, the Umpire shall stand upright in his launch and wear the 
prescribed clothing (dark blue blazer, light blue shirt, FISA tie and grey trousers and, if 
worn, a dark blue hat). In wet weather, he may wear a blue raincoat. In very hot weather, 
he may officiate in his shirtsleeves, with or without a tie. Decisions on dress shall be taken 
by the President of the Jury, taking weather conditions into account. 

10. Coaching - As coaching with electric, electronic or other technical devices is not allowed 
during racing, the Umpire must make a regular check on the area adjacent to the course. 

11. Overall Ability - The Umpire must keep himself informed on rowing questions in 
general. It is also desirable that he should get to know the racing characteristics of 
individual crews and coaches. 

 

Rule 98 - Judges at the Finish 

The Judges at the Finish shall determine the order in which the bows of the boats cross the finish 
line. They shall ascertain that the race was in order. They shall be responsible for validating the 
results. 

Bye-Laws to Rule 98 - Duties of the Judge at the Finish 

1. The Judges at the Finish shall: 

1.1. determine the order in which the bows of the boats cross the finish line; 

1.2. satisfy themselves that the Umpire has indicated, by raising his white flag, that 
the race was in order and to indicate to the Umpire acknowledgement of his signal 
by raising a white flag or displaying a white light; 

1.3. list the crews in their correct order of finish; 

1.4. check that the official results on the result sheet and on the scoreboard are 
correct. 

2. The senior Judge at the Finish shall sign the official record of the results. 

3. Position - In order to enable the officials in the finish tower to carry out their duties 
correctly, they must be seated one behind the other and one above the other along the 
projection of the finish line. As a general rule, there shall be at least two Judges, one of 
them the Senior Judge, at the finish. 
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Niveau 2 

BELGISCHE CODEX 

HOOFDSTUK II – ROEIERS EN STUURLUI 

Vergunningen 

Art. 2.3. 

De lijst van de vergunningen moet, door de secretaris van elke liga, aan de organisator en de 
juryvoorzitter worden toegezonden. De jury controleert of alle roeiers en stuurlui een vergunning 
bezitten voor het lopende jaar en past de boetes toe voor de vastgestelde inbreuken. 

Beginnelingen 

Art. 2.5. 

Is beginneling, iedere roeier, die in de loop van het jaar minimum de leeftijd van 
15 jaar bereikt en vóór 1 januari van het lopende jaar nog geen overwinning heeft behaald in een 
officiële competitie in België of in het buitenland. 

Een overwinning behaald in row-over verandert het beginnelingenstatuut echter niet. 

Een roeier kan maximum gedurende 2 opeenvolgende jaren in de beginnelingencategorie 
deelnemen. Deze periode van 2 jaar is uniek en ondeelbaar. 

Een beginneling verliest dit statuut enkel na een overwinning in een lijnwedstrijd, uitgeschreven 
voor tenminste alle Belgische roeiverenigingen, die geen deel uitmaken van samengestelde 
proeven (duatlon, triatlon, biatlon). 

Beperking tot deelname aan langeafstandswedstrijden 

Art. 2.7. 

De juniores 14, alsook deze behorende tot lagere leeftijdscategorieën, mogen niet deelnemen aan 
dergelijke wedstrijden. 
 
 
 

HOOFDSTUK III – WEDSTRIJDVELD 

Technische voorzieningen 

Art. 3.1. 

De watervlakken, die niet voldoen aan de normen, vereist voor de categorieën A en B van de 
uitvoeringsreglementen van de internationale codex, worden gerangschikt in de categorie N 
(nationaal). De technische voorzieningen, die zij moeten omvatten, worden vermeld in de 
uitvoeringsreglementen van de nationale codex. 

Ad. art. 3.1. – Wedstrijdveld - Technische voorzieningen 

De watervlakken van de categorie N (nationaal) dienen minstens de hierna vernoemde 
technische voorzieningen te omvatten: 

a. Startkabels 

Aan iedere startlijn zal een luchtkabel opgehangen worden, waaraan evenveel koorden 
bevestigd worden als er startbanen zijn, zodat het mogelijk is de punten van de 
deelnemende boten correct in lijn te brengen. 

b. Aanduiding startzone 

Honderd meter na iedere startlijn dient het einde van de startzone aangeduid te worden door 
witte merktekens, geplaatst op iedere oever; op masten van minstens 1m hoog, goed 
zichtbaar voor roeiers en kamprechters. 
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c. Telefonische verbinding 

Een telefonische verbinding (eventueel zender/ontvanger systeem), één uur vóór de eerste 
start uitgetest, dient iedere startlijn met de aankomst te verbinden. Het organisatiecomité 
duidt bevoegde personen aan om met deze toestellen te werken gedurende de ganse duur 
van de regatta. 

d. Afbakening van de roeibaan 

Op plaatsen waar de roeibaan niet begrensd wordt door de oevers van het watervlak, dienen 
minstens om de 250m boeien van soepele materie geplaatst te worden, teneinde de uiterste 
begrenzing van de roeibaan aan te duiden. 

e. Afbakening van hindernissen 

Eventuele hindernissen (remwerken, brugpijlers, vernauwingen, enz.) zullen eveneens 
aangeduid worden door boeien van een soepele materie, geplaatst op voldoende afstand 
vóór de hindernis. 

f. Aanduiding van tussenafstanden 

Panelen die de afgelegde afstand aanduiden moeten op beide oevers worden geplaatst of 
worden opgehangen boven het parcours aan de 500m, de 1000m, de 1500m en de 1750m 
vanaf de startlijn. 

g. Aankomstlijn 

Op de aankomstlijn dient aan beide zijden van de roeibaan een witte boei, voorzien van een 
rode vlag geplaatst te worden, indien mogelijk 5 m buiten de roeibaan. 

h. Aankomstvizier 

Op de aankomstlijn dient een verticale draad opgehangen te worden vóór de 
aankomstrechter, terwijl op de andere oever een paneel dient geplaatst te worden, voorzien 
van een zwarte lijn op gele achtergrond. 

i. Aanplakbord 

Een bord, geplaatst in ieder botenpark, omvat: 

 een gedetailleerd plan van de roeibaan, waarop de waterverkeersregels vermeld staan; 

 de uitslagen van de wedstrijden, naarmate deze plaatsvinden. 

j. Reddingsboot 

Een motorboot, bestuurd door een ervaren geleider, en bemand door minstens 2 personen, 
zal op de roeibaan aanwezig zijn, klaar om in te grijpen, en dit gedurende de ganse duur van 
de regatta. De inzittenden mogen echter geen aanmoedigingen richten tot de roeiers. 

k. Aflijnen van wedstrijdveld, opwarming- en afkoelingzones 

Op kanalen, rivieren en stromen zal het organisatiecomité het wedstrijdveld, de opwarming- 
en afkoelingzones duidelijk aflijnen, publiekelijk afficheren en meedelen aan alle 
deelnemende verenigingen. 

In deze zones bestaan specifieke verkeersregels zoals vermeld in i). Daarbuiten gelden de 
verkeersregels voor publieke waterlopen (stuurboord wal). 

 
 
 

HOOFDSTUK IV – ADMINISTRATIE – ORGANISATIE VAN 
ROEIWEDSTRIJDEN 

Terugtrekkingen en wijzigingen 

Art. 4.20. 

De boete voor een terugtrekking is verschuldigd, zelfs indien bij de inschrijving van de ploeg 
eender welk voorbehoud werd geformuleerd met betrekking tot zijn effectieve deelneming. 

Nochtans, wanneer de terugtrekking voortvloeit uit een geval van overmacht, kan de vereniging 
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binnen de twaalf dagen volgend op de regatta, kwijtschelding van de boete vragen aan de raad van 
bestuur van de K.B.R.. 

Deze zal een onderzoek wijden aan de gegrondheid van het ingeroepen feit en aan de absolute 
onmogelijkheid voor de vereniging haar ploeg in lijn te brengen en dienvolgens beslissen. 

Juryrapport 

Art. 4.23. 

Binnen de acht dagen, volgend op de regatta, stuurt de regattasecretaris het origineel van het 
juryrapport naar de voorzitter van de F.K.R.C., een kopie aan de secretaris-generaal van de K.B.R. 
en bewaart een kopie in de archieven van zijn vereniging. 

Inschrijfgelden, boetes met betrekking tot terugtrekkingen en strafpunten 

Art. 4.24. 

De deelnemende verenigingen zijn aan de organiserende vereniging een inschrijfgeld verschuldigd, 
toepasselijk op alle voor een Belgische regatta ingeschreven ploegen, onafhankelijk van het al dan 
niet deelnemen van die ploegen. 

Ad. art. 4.24. – Inschrijfgelden 

De betaling van deze sommen moet gebeuren binnen de 30 kalenderdagen volgend op de 
ontvangst van de rekening; iedere vertraging in deze betaling geeft aanleiding tot het 
onverdeeld aanrekenen van een intrest van 5% per dertig dagen vertraging of gedeelte 
ervan. 

Behalve in geval van een aan gang zijnde beroepsprocedure voor dewelke een vereniging 
een klacht heeft ingediend vóór 31 januari, moet het bedrag van de strafpunten gestort 
worden  binnen de 30 kalenderdagen volgend op de, door de penningmeester van de K.B.R., 
toegestuurde afrekening. Indien dit niet het geval is, kan de vereniging, zolang deze 
schulden niet vereffend zijn, van elke federale organisatie uitgesloten worden. 

Het basistarief van de inschrijfgelden en van de boetes, met betrekking tot de 
terugtrekkingen, alsook het eenheidstarief van de strafpunten, wordt bepaald door de 
algemene vergadering van de K.B.R.. 

Met uitzondering van de mastersregatta zijn de maximale inschrijfgelden bepaald op € 1,25 
voor lijnwedstrijden, € 2,50 voor langeafstandswedstrijden, biatlons, duatlons en triatlons en 
€ 5,00 voor ergometerwedstrijden, dit telkens per roeier of roeister. 
De boetes in verband met terugtrekkingen zijn bepaald in functie van de bootsklasse, 

volgens hierna volgende tabel: 

Bootsklasse Medisch forfait 
FM 

Laattijdig forfait 
FT 

1 roeier € 2,50 € 10,00 

2 of 3 roeiers € 5,00 € 15,00 

4 roeiers € 10,00 € 20,00 

8 roeiers € 20,00 € 35,00 

Het basistarief van de inschrijfgelden wordt bepaald door de algemene vergadering van de 
K.B.R., en bedraagt per dag en per vereniging minimum € 5,00. 

De organisatoren ontvangen zelf de inschrijfgelden en de boetes met betrekking tot de 
terugtrekkingen. 

Boetes 

De boetes, andere dan boetes voor terugtrekkingen, worden uitgedrukt in een aantal 
strafpunten, volgens de hierna ongelimiteerde lijst. 

Ze worden toegepast per vastgestelde inbreuk en per betrokken roeier en/of stuurman. 

Ze worden gevoegd bij het eventueel buiten wedstrijd stellen of bij het diskwalificeren van 
ploegen, zoals voorzien door de codex. 

Deze boetes zijn verschuldigd aan de K.B.R. binnen de 30 kalenderdagen volgend op de, 
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door de penningmeester van de K.B.R., toegestuurde afrekening. De boetes met betrekking 
tot inbreuken, niet weergegeven in de hiernavolgende lijst, worden bepaald in 
overeenstemming met gelijkaardige boetes, vermeld in deze tabel. 

Om de 6 maanden wordt een overzicht opgemaakt door de secretaris-generaal van de K.B.R. 
en opgestuurd aan de betrokken verenigingen via hun liga. 

Ploegen die afwezig zijn aan de start worden beboet als een laattijdige terugtrekking. 

Een ploeg die oproeit naar de start en vaststelt dat de start reeds gegeven werd, dient zich 
in elk geval aan te melden bij de starter. In tegengesteld geval wordt hij als afwezig aan de 
start beschouwd (AD). 

De waarde van een strafpunt wordt bepaald op € 2,00. 

 

 

 

HOOFDSTUK V – PLAATS VAN DE PLOEGEN AAN DE START 

Lottrekking 

Art. 5.2. 

De respectievelijke posities van de ploegen aan de start kunnen in geen enkel geval gewijzigd 
worden na de lottrekking. 

Art. 5.3. 

In geval er geen voorwedstrijden zijn, maar een algemeen klassement naar de gerealiseerde tijd in 
elke reeks wordt opgemaakt, en voor zover het gaat om een wedstrijd waarbij enkel Belgische 
ploegen zijn ingeschreven, dienen de uit ervaring sterkste ploegen op dezelfde manier als voor de 
Belgische kampioenschappen, aan het hoofd van de nummering van de startorde geplaatst. In het 
voorprogramma kan voorzien worden dat deze beschikking niet van toepassing is. 
 
 
 

HOOFDSTUK VI – WEDSTRIJDEN VOOR MEERDERE 

ROEICATEGORIEËN 

Reeksen 

Art. 6.2. 

Wanneer een wedstrijd op het voorprogramma wordt vermeld als zijnde uitgeschreven voor 
meerdere roeiercategorieën en indien het aantal inschrijvingen het aantal startplaatsen overtreft, 
dienen per categorie afzonderlijke reeksen geroeid. Nochtans is deze bepaling niet van toepassing, 
indien zij voor gevolg heeft één enkele ploeg naar één van de reeksen te verwijzen. 
 
 
 

HOOFDSTUK VII – WEDSTRIJDEN MET MEER PLOEGEN DAN 
STARTPLAATSEN 

Lottrekking 

Art. 7.3. 

Wanneer een wedstrijd meer ploegen verzamelt dan beschikbare startplaatsen, rangschikt het 
organisatiecomité, tijdens de lottrekking, de ploegen in een doorlopende numerieke volgorde, maar 
zonder ze onder te brengen in verschillende reeksen. 

Het is de jury die, op de dag van de regatta, de samenstelling van de reeksen bepaalt, rekening 
houdend met de opgestelde volgorde en met de gemelde terugtrekkingen. Het toekenningsysteem 
van de finalestartplaatsen dient vermeld te worden op het voorprogramma. 



33 

 

Naar aanleiding van tweedaagse regatta kan de organisator in zijn voorprogramma voorzien dat bij 
wedstrijden voor juniores die op het programma van beide dagen voorkomen, de uitslag van de 
eerste dag geldt als lottrekking voor de tweede dag. 

Ploegen die enkel voor de tweede dag inschrijven, worden op de klassieke wijze in de laatste 
reeks(en) ondergebracht en uitgeloot. Bovendien worden, naar analogie van het progressiesysteem 
van F.I.S.A., de binnenbanen toegekend aan de ploegen die de beste chrono's realiseerden tijdens 
de eerste dag. 
 
 
 

HOOFDSTUK VIII – VERLOOP VAN DE REGATTA 

Kamprechterwezen 

Art. 8.5. 

De volgboten van de kamprechters kunnen vervangen worden door een voldoende aantal wagens, 
indien de ligging van het wedstrijdveld toelaat de wedstrijden met een wagen te volgen. 

Art. 8.6. 

De starter en de kamprechter kunnen een wedstrijd doen stoppen door het zwaaien van de rode 
vlag. Het belsignaal, enkel gebruikt om de aandacht der ploegen te trekken, mag vervangen 
worden door een fluitsignaal. 

 

HOOFDSTUK XI – KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS VAN BELGIË 

HOOFDSTUK XI A – Kampioenschappen van België 

Beperking van deelname 

Art. 11.6. 

De deelname van combinaties, d.w.z. ploegen samengesteld uit roeiers van verschillende 
verenigingen, is niet toegelaten. 
 
 
 

HOOFDSTUK XII – SLALOM 

Voorprogramma 

Art. 12.2. 

Een schema dat het traject van de slalom en zijn verhoudingen respecteert, dient aan het 
voorprogramma toegevoegd te worden. 

Voornoemd schema dient op een aanplakbord nabij het botenpark te worden uitgehangen. 

 “Voorbij roeien” van de boeien 

Art. 12.6. Geeft aanleiding tot een strafpunt, indien men: 

 de boei langs de kant, tegengesteld aan de voorgeschreven zijde, passeert; 

 de boei rondt in de zin, tegengesteld aan deze voorgeschreven; 

 een boei vergeet voorbij te roeien of te ronden; 

 roeit, waar gevraagd wordt tegen te roeien, of omgekeerd; 

 het verlengde van de start of aankomstlijn overschrijdt in plaats van tussen de boeien 
te roeien die deze lijnen afbakenen. De startpoort kan ook opnieuw genomen worden 
zonder strafpunt toe te kennen; de tijd blijft verder lopen na de eerste overschrijding 
van het verlengde van de startpoort. 
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HOOFDSTUK XIII – MATERIAAL 

Art. 13.1. 

De skiffs in polyester, gebruikt in lijnwedstrijden, slaloms en langeafstandswedstrijden moeten 
voldoen aan de minimumnormen inzake gewicht en lengte, bepaald in ad art. 13.1. 

Ad. art. 13.1. – Materiaal 
Skiffs in polyester,, gebruikt voor lijnwedstrijden, slaloms en langeafstandswedstrijden 
moeten een minimumgewicht hebben van 17kg, zonder ballast; en een minimumlengte van 
7,20m. 

 

HOOFDSTUK XV – LANGEAFSTANDSWEDSTRIJDEN 

Voorprogramma 

Art. 15.1. 

a. De bepalingen van art. 4.7. zijn van toepassing. 
Een duidelijk plan van het parcours met vermelding van de verkeersregels op het water 
(o.a. oproeibaan, préstart, inhaalprocedures, hindernissen, enz.) dient vermeld te 
worden in het voorprogramma. 

b. De ploegen die te laat komen voor het inschepen en niet meer tijdig de start kunnen 
bereiken, worden geweigerd bij de inscheping. 

Préstart 

Art. 15.2. 

a. De deelnemende ploegen dienen zich in goede volgorde aan te bieden aan de préstart. 

b. De préstart is gelegen op min. 50m vóór de startlijn. 

Startprocedure 

Art. 15.3. 

a. Mits toelating van de starter, laat de préstarter de ploegen één na één doorvaren naar 
de start, rekening houdend met de voorziene tussentijden m.b.t. de start. 

 Geen enkele ploeg mag de préstartlijn overschrijden zonder toelating van de 
préstarter. Overtreders worden beboet met een straftijd van 15 seconden. 

b. Ploegen, die zich te laat aan de préstart aanbieden, starten na de laatste deelnemer 
van het wedstrijdveld van betreffende sessie. 

c. De start geschiedt volgens het type “vliegende” start. 

Inhalen en voorbijsteken 

Art. 15.4. 

a. Het inhalen en voorbijsteken dient te geschieden, zoals vermeld in het 
voorprogramma. 

b. Eenmaal de boegbal van de oplopende ploeg op de hoogte komt van de achtersteven 
van de opgelopen ploeg, dient deze laatste voorrang te verlenen, door uit te wijken, 
zonder de oplopende ploeg te hinderen. 

c. Bij hindering wordt de hinderende ploeg op zijn minst beboet met een straftijd van 15 
sec. 

d. Op dezelfde wijze wordt een straftijd toegekend bij het niet naleven van de instructies 
van de kamprechters langsheen het parcours. 

Hindernissen 

Art. 15.5. 

Hindernissen en eventuele zones met inhaalverbod dienen duidelijk en tijdig aangeduid te worden. 
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Niveau 3 

BELGISCHE CODEX 

HOOFDSTUK I – CODEX 

Toepassingsgebied 

Art. 1.1. 

Alle competities, die in België worden betwist, met uitzondering van de regatta voorbehouden aan 
leden van één enkele vereniging, worden gereglementeerd door de internationale codex, door deze 
nationale wedstrijdcodex, alsook door hun respectievelijke uitvoeringsreglementen. 

Tijdens internationale regatta, betwist in België en vermeld op de FISA-regattakalender zijn de art. 
2.4 (Juniores) en 2.6 (Beperking deelname lijnwedstrijden) van de nationale roeicodex niet van 
toepassing. 

Art. 1.2. 

Over de gevallen, niet voorzien door de internationale codex of de Belgische codex, of hun 
uitvoeringsreglementen, wordt beslist door de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische 
Roeibond (verder afgekort K.B.R.), die advies inwint bij de federale kamprechters- en 
regattacommissie (verder afgekort F.K.R.C.). 

Wijzigingen 

Art. 1.3. 

De wijzigingsvoorstellen aan de nationale roeicodex kunnen slechts worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering van de K.B.R. in een postolympisch jaar. 

Deze voorstellen dienen door de verenigingen aan hun respectievelijke liga en aan de secretaris-
generaal van de K.B.R. schriftelijk meegedeeld, vóór 15 oktober van het jaar, dat voorafgaat aan 
het jaar, waarin deze wijzigingsvoorstellen kunnen voorgelegd worden aan de algemene 
vergadering. De secretaris-generaal van de K.B.R. deelt de voorstellen, afkomstig van de ene liga, 
aan de andere liga schriftelijk mee vóór 10 december van datzelfde jaar; hij deelt eveneens deze 
voorstellen mee aan de F.K.R.C. voor eventueel advies. 

De wijzigingsvoorstellen, ingediend door de raad van bestuur van de K.B.R. of door de F.K.R.C., 
dienen eveneens vóór 10 december aan de liga's meegedeeld. 

Ad. art. 1.3. – Wijzigingen 

De voorstellen tot wijziging aan de regattacodex en uitvoeringsreglementen moeten per 
artikel ingediend worden op dergelijke wijze dat de aanvrager de volledige in voege zijnde 
artikeltekst, alsook de volledige voorgestelde tekst naast elkaar vermeldt. 

Art. 1.4. 

Geen enkel wijzigingsvoorstel van de nationale wedstrijdcodex kan aanvaard worden indien het 
indruist tegen de bepalingen van de internationale codex of zijn uitvoeringsreglementen. 

Art. 1.5. 

Met betrekking tot het uitvoeringsreglement legt de raad van bestuur van de K.B.R. jaarlijks de lijst 
met wijzigingsvoorstellen ter goedkeuring voor tijdens de jaarlijkse algemene statutaire 
vergadering van de K.B.R., die deze voorstellen door een stemming aanvaardt. Op geen enkel 
ander tijdstip gedurende het kalenderjaar kunnen wijzigingen aangebracht worden aan de 
uitvoeringsbesluiten, tenzij als agendapunt van een bijzondere algemene vergadering van de 
K.B.R.. 

Art. 1.6. 

De wijzigingen, die ontstaan door wijzigingen aan de internationale roeicodex, worden de facto 
aangepast in de nationale wedstrijdcodex door de raad van bestuur van de K.B.R., die deze 
eveneens meedeelt aan beide liga’s ter gelegenheid van de algemene vergadering van de K.B.R.. 
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Binnen de 10 werkdagen, volgend op de algemene vergadering van de K.B.R., deelt de secretaris-
generaal de aanvaarde wijzigingen schriftelijk mee aan de roeiverenigingen via hun respectievelijke 
liga, met vermelding van de data van inwerkingtreding. 
 
 
 

HOOFDSTUK II – ROEIERS EN STUURLUI 

Vergunningen 

Art. 2.2. 

De formaliteiten tot het bekomen van een vergunning worden omschreven door de administratieve 
beschikkingen en de controlemiddelen, uitgevaardigd door de raad van bestuur van de K.B.R. en 
medegedeeld aan de verenigingen via het kanaal van hun liga. 

Ad. art. 2.2. – Vergunningen 

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de vergunningen verzekert zich van de juistheid 
van de identiteit van de aanvrager, door middel van een kopie van de identiteitskaart. 

Masters – Handicap bij uitslagenberekening 

Art. 2.9. 

Een organisator, die een wedstrijd voor Masters uitschrijft zonder onderscheid van 
leeftijdscategorie, kan voorzien om de gerealiseerde tijden te corrigeren door gebruik te maken 
van een coëfficiënt, die rekening houdt met de verschillende leeftijdscategorieën, vooraleer het 
eindklassement op te maken. 

Niet gedefinieerde categorieën 

Art. 2.10. 

Het is toegelaten aan de organisatoren van roeicompetities om categorieën in te voeren, 
verschillend van deze gedefinieerd in de nationale roeicodex, mits voordracht in het 
voorprogramma van de betreffende roeicompetitie en goedkeuring ervan door de raad van bestuur 
van de K.B.R.. 

Overgangen 

Art. 2.11. 

Voor een roeier, die reeds wedstrijden betwist heeft en die voortaan de kleuren van een andere 
vereniging wenst te verdedigen, geldt de volgende regeling: 

a. Als de twee verenigingen, deze waarvan hij lid was en deze waarnaar hij zijn overgang 
vraagt, behoren tot de Vlaamse Roeiliga zijn de bepalingen van het decreet van 24 juli 
1996 (BS 12 september 1996) tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele 
sportbeoefenaar van toepassing; 

b. Als de twee verenigingen, deze waarvan hij lid was en deze waarnaar hij zijn overgang 
vraagt, behoren tot de Ligue Francophone d’Aviron zijn de artikels 9 en 10 van het decreet 
van 8 december 2006  houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse 
Gemeenschap (BS 20 februari 2007) van toepassing; 

c. Als de twee betrokken verenigingen behoren tot een verschillende liga valt het beroep in 
geval van weigering onder de bevoegdheid van de raad van bestuur van de K.B.R., die 
beslist of de betrokken roeier het al dan niet één kalenderjaar zonder competitieroeien 
moet stellen, alvorens naar de andere vereniging te kunnen overgaan. (Opmerking: 
volgens het decreet van de Franse Gemeenschap is de overgang een recht. Hieruit vloeit 
voort dat een vereniging van de LFA mag zich niet verzetten tegen de overgang van een 
van zijn roeiers, indien de aanvraag regelmatig gebeurt.) 

De aanvragen tot overgang moeten ingediend worden volgens de modaliteiten beschreven in Ad. 
art. 2.11. van het uitvoeringsreglement, in bijlage aan deze codex. 

Bij niet-betwiste overgangen van roeiers naar een andere vereniging, dient dit door de vereniging, 
die zij verlaten meegedeeld te worden aan de secretaris van de liga, die de vergunningsnummers 
moet toekennen.  
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HOOFDSTUK IV – ADMINISTRATIE – ORGANISATIE VAN 
ROEIWEDSTRIJDEN 

Kalender 

Art. 4.1. 

Vóór 1 maart dienen de verenigingen of rechtspersonen, die in de loop van de 
2 volgende kalenderjaren internationale regatta of roeiontmoetingen wensen te organiseren en 
deze wensen vermeld te zien op de internationale FISA-roeikalender, aan de secretaris-generaal 
van de K.B.R. de data van deze regatta mede te delen, met vermelding van de categorie van het 
wedstrijdveld, alsook de toegelaten categorieën van atleten en bootsklassen. 
De secretaris-generaal maakt deze aanvragen over aan de F.K.R.C. voor advies, gesteund op 
objectieve evaluatiecriteria. Vóór 20 september maakt de F.K.R.C. haar advies over aan de 
secretaris-generaal, die dit voorlegt aan de raad van bestuur van de K.B.R., vooraleer deze vóór 30 
september aan de FISA over te maken. 

Art. 4.2. 

Behalve de gevallen, vermeld in art. 4.1., dienen de verenigingen, die in de loop van de 2 volgende 
kalenderjaren een roeiwedstrijd wensen in te richten, aan de secretaris-generaal van de K.B.R., 
vóór 30 september, de datum van deze roeiwedstrijden mede te delen, met vermelding van hun 
nationaal of internationaal karakter, de categorie van het wedstrijdveld, alsook de toegelaten 
categorieën van atleten en bootsklassen. 

Indien twee verenigingen roeiwedstrijden wensen in te richten op dezelfde datum, moet de 
secretaris-generaal van de K.B.R. met hen contact opnemen, teneinde hen twee verschillende data 
toe te wijzen, waarmee zij akkoord kunnen gaan. 

Indien geen akkoord wordt bereikt, wordt door hem voorkeur gegeven aan de vereniging, die 
gewoonlijk de regatta op de gestelde datum inricht of bij het ontbreken ervan aan de vereniging, 
die het eerst de datum heeft aangevraagd. 

Art. 4.3. 

Vóór 31 oktober stuurt de secretaris-generaal van de K.B.R. de lijst van de roeiwedstrijden van het 
volgende kalenderjaar aan elke Belgische roeivereniging, aan de secretarissen-generaal van de 
liga’s en aan de respectievelijke secretaris van de F.K.R.C. en van de sporttechnische commissie. 

Art. 4.4. 

Een vereniging onthoudt zich een regatta in te richten op de dag waarvoor een andere vereniging 
reeds voorrang heeft. 

Beschermde regatta 

Art. 4.5. 

Vóór 31 oktober stelt de raad van bestuur van de K.B.R. de lijst op van de "beschermde regatta" 
voor het volgende kalenderjaar. Op de data van deze regatta is het verboden deel te nemen aan 
wedstrijden en stages in het buitenland, tenzij voorafgaande schriftelijke toelating vanwege de 
raad van bestuur van de K.B.R., in de persoon van de voorzitter of de secretaris-generaal. 

Voorprogramma 

Art. 4.7. 

De verenigingen of rechtspersonen zijn gehouden, vóór 31 oktober, het voorprogramma van de 
roeiwedstrijden die zij wensen te organiseren in de loop van het volgend jaar, in 4 exemplaren 
voor te leggen aan de secretaris-generaal van de K.B.R.. 

De voorprogramma’s dienen minimum de gegevens te bevatten, zoals vermeld in ad art. 4.7. 

Ad. art. 4.7. – Voorprogramma 

De secretaris-generaal van de K.B.R. stuurt vóór 10 november deze voorprogramma’s door, 
via e-mail, aan de secretaris van de F.K.R.C.. Deze commissie verleent haar goedkeuring of 
brengt de mogelijke correcties aan (teneinde overeen te stemmen met de codex en de 
reglementen) en stuurt deze vóór 30 november terug aan de secretaris-generaal van de 
K.B.R.. Deze stuurt vóór 15 december: 
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 een goedgekeurd/gecorrigeerd en ondertekend exemplaar aan het organisatiecomité; 

 een niet ondertekend, verder aan te vullen exemplaar (bv. ten gevolge van ontbrekend 
wedstrijdveld, aanduiding van préstart e.d.) aan het organisatiecomité met de vermelding 
het aangepast voorprogramma aan hem terug te sturen vóór 31 december. 

Na controle stuurt deze een goedgekeurd en ondertekend exemplaar terug aan het 
organisatiecomité en aan de secretaris van de F.K.R.C., dit vóór 15 januari. 

Deze laatste stuurt te rechter tijd een exemplaar van het juryrapport aan het 
organisatiecomité van de betrokken roeiwedstrijden, in te vullen gedurende de wedstrijden. 

Het voorprogramma dient minimum volgende gegevens te bevatten: 

a) Volgorde en startuur van de finales; 

b) Datum en tijdstip van de sluiting der inschrijvingen en lottrekking: volgens de 
bepalingen van art. 4.13.; 

c) Datum en tijdstip van de sluiting der forfaits: volgens de bepalingen van art. 4.18.; 

d) Adres(sen) waarheen de inschrijvingen/forfaits moet(en) gestuurd worden; 

e) Datum en plaats waar de lottrekking zal gebeuren; 

f) Te betwisten wisselprijzen  en de naam van de laatste winnaar; 

g) Schema van het wedstrijdveld met aanduiding van start, aankomst, botenpark en 
oproeibaan, alsook de plaats van de hulpdiensten; 

h) Naam, adres en coördinaten van de regattavoorzitter en/of wedstrijdleider; 

Art. 4.8. 

Tenminste 1 maand vóór de datum van de regatta stuurt het organisatiecomité een exemplaar van 
het goedgekeurde voorprogramma aan: 

 de secretaris-generaal van de K.B.R. en de ligasecretarissen; 

 de secretaris van de F.K.R.C.; 

 het lokaal, de sportsecretaris of bij ontstentenis aan de secretaris en de officiële 
correspondent van iedere Belgische vereniging; 

 iedere kamprechter (zowel effectief als reserve) aangeduid voor deze regatta. 

Per bestemmeling dient slechts 1 exemplaar verzonden te worden. 

Art. 4.9. 

Eens goedgekeurd door de secretaris-generaal van de K.B.R., kan het voorprogramma van de 
regatta niet meer gewijzigd worden zonder schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur van 
de K.B.R., tenzij bepaalde punten indruisen tegen de heersende of vernieuwde reglementen. De 
jury waakt over de strikte toepassing van deze bepaling. 

Aanduiding van de officials 

Art. 4.10. 

De secretaris van de F.K.R.C. maakt de lijst van de juryvoorzitters op en duidt de leden van de jury 
aan. 

Ad. art. 4.10. – Jury 

a) De kamprechter, die in de onmogelijkheid verkeert om te functioneren op een regatta, 
waarvoor hij is aangeduid, dient er zich aan te houden, zonder uitstel, de organisatoren en 
de secretaris van de F.K.R.C. te verwittigen; deze laatste voorziet, in de mate van het 
mogelijke, in zijn vervanging en deelt dit ook aan de organisatoren mee; 

b) De voorzitter van de jury kan beslissen dat de juryvergadering, of een deel ervan, achter 
gesloten deuren plaatsvindt. In dit geval zullen slechts de regattasecretaris en de juryleden 
in functie aan de vergadering deelnemen. De gelegenheidsjuryleden en de kamprechters niet 
in functie kunnen aanwezig zijn zonder echter aan de beraadslaging deel te nemen. In geval 
van een vergadering achter gesloten deuren, kan enkel de uiteindelijke beslissing aan derden 
worden meegedeeld. 

Art. 4.11. 

De leden van de jury moeten houder zijn van een vergunning van internationaal, nationaal, 
adjunct- of kandidaat-kamprechter. 
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Indien een regattajury niet voltallig is, kunnen de F.K.R.C. en/of de aanwezige juryleden, ter 
aanvulling gelegenheidsjuryleden aanduiden die niet in het bezit zijn van een vergunning en 
bijgevolg geen stemrecht hebben. 

Elke club die gedurende het competitiejaar minstens een jurylid met minimum 
5 dagen actieve functie heeft gehad, ontvangt een bonus van de K.B.R.. 

Ad. art. 4.11. – Kamprechters 

Kandidaten voor de functie van kamprechter, dienen hiertoe schriftelijk hun aanvraag te 
richten aan de secretaris van de F.K.R.C., bij voorkeur schriftelijk gesteund door de 
vereniging waarvan de aanvrager lid is. 

De F.K.R.C. bepaalt de procedure tot het behalen van de titel van kandidaat-kamprechter en 
nationaal kamprechter. 

Wanneer zij in functie zijn tijdens nationale regatta dragen alle kamprechters en kandidaat-
kamprechters een blauwe blazer, een lichtblauw hemd, een grijze broek en een K.B.R.- das. 

Deze bepalingen gelden eveneens tijdens internationale regatta voor de juryleden, houders 
van een nationale vergunning, terwijl de houders van een FISA - kamprechtervergunning de 
bepalingen, omschreven in de FISA - codex dienen te volgen. 

Art. 4.12. 

Het organisatiecomité is verplicht de secretaris van de regatta en de leden van de 
controlecommissie aan te duiden. Het moet deze namen vermelden in het programma van de 
regatta en op het juryrapport. 

Een kamprechtervergunning is niet vereist voor de secretaris van de regatta, noch voor de leden 
van de controlecommissie. 

Inschrijvingen en sluiting van de inschrijvingen 

Art. 4.13. 

De inschrijving van een ploeg voor een regatta dient te gebeuren door middel van een 
voorgeschreven formulier (F1), vergezeld van een verzamelstaat per regattadag. (F4) 

Alle inschrijvingsformulieren moeten doorlopend genummerd worden; dezelfde nummering dient 
ook vermeld te worden op de verzamelstaat. 

Het staat vrij om bij elektronische inschrijvingen, geen gebruik te maken van formulieren F1 en F4 
maar in te schrijven op een overzichtelijk elektronisch document naar keuze , voorzien van alle 
basisinformatie nodig om een inschrijving ondubbelzinnig te kunnen identificeren. 

Te vermelden gegevens: 

 Naam van inschrijvende vereniging; 

 Datum en locatie van de wedstrijd; 

 Wedstrijdnummer/categorie/boottype; 

 Naam en voornaam van de deelnemende ploeg/vergunningsnummer; 

 Bij combinaties: vermelding van de vereniging; 

of 

De inschrijving van een ploeg voor een regatta dient te gebeuren door middel van een excel-
formulier naar het model F5 dat nu gebruikt wordt voor triatlons. 
Indien dit beschikbaar is, kan de inschrijving ook gebeuren door middel van een webformulier via 
de website van de inrichtende vereniging. 

Voor de jeugdtriatlons, jeugdduatlons, biatlons en ergometerwedstrijden kan per vereniging een 
inschrijvingsformulier voor triatlons (F5) gebruikt worden. 

Behalve voor triatlons en duatlons voor de jeugd, heeft de sluiting van de inschrijvingen plaats ten 
laatste de twaalfde dag, die de eerste dag van de regatta voorafgaat, om 18 uur. 

Voor triatlons en duatlons voor de jeugd heeft de sluiting van de inschrijvingen plaats de zesde 
dag, die de eerste dag van de regatta voorafgaat, om 18 uur. 

De lottrekking grijpt plaats om 19 uur van de zesde dag, die de eerste dag van de regatta 
voorafgaat. 
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Ad. art. 4.13. – Inschrijvingen en sluiting van de inschrijvingen 

Indien de tijdsspanne tussen het sluiten van de inschrijving en de lottrekking meer dan 49 
uren bedraagt, dient het organisatiecomité binnen de 24 uren volgend op de sluiting van de 
inschrijvingen, de lijst van de ingeschreven ploegen te versturen aan: 

 de secretaris-generaal van de K.B.R. en het secretariaat van elke liga; 

 de secretaris van de F.K.R.C.; 

 iedere kamprechter (zowel effectief als reserve) aangeduid voor de regatta. 

Deze lijst dient ook in enkelvoud als brief, fax of e-mail gestuurd aan de sportsecretaris of bij 
ontstentenis aan de secretaris der ingeschreven verenigingen, alsook aan de afgevaardigde 
vermeld op de verzamelstaat, en aan het adres van de ingeschreven verenigingen. 

Indien de tijdsspanne tussen het sluiten van de inschrijving en de lottrekking minder dan 49 
uren bedraagt, dient het organisatiecomité binnen de 24 uren volgend op de lottrekking, de 
lijst van de ingeschreven ploegen, gerangschikt volgens het resultaat van de lottrekking te 
sturen aan voornoemde bestemmelingen. 

Art. 4.14. 

Het inschrijvingsformulier van een gemengde ploeg dient ondertekend te zijn door een 
gevolmachtigde van iedere vereniging waartoe de roeiers en de stuurman behoren.  Het dient 
duidelijk de naam te vermelden van de vereniging waartoe de roeiers behoren. In geval dit 
formulier slechts door 1 vereniging ondertekend werd, draagt deze het totaal van de boetes die 
voortvloeien uit fouten of tekortkomingen van deze inschrijving of ten gevolge van de 
terugtrekking van de ploeg. Indien iedere vereniging een afzonderlijk inschrijvingsformulier 
opmaakt, moeten deze duidelijk de andere roeiers van de ploeg vermelden. 

Boetes in verband met inschrijvingen en terugtrekkingen van ploegen, ingeschreven in liga- of 
federatieverband, alsook de kosten, voortvloeiend uit de terugtrekking van clubploegen ten 
gevolge van de deelname van betrokken roeiers op liga- en/of federatievlak, worden niet 
aangerekend. 

Art. 4.17. 

Iedere klacht betreffende een inschrijving of het ontbreken van een inschrijving, dient binnen de 
twee dagen, volgend op de ontvangst van de inschrijvingslijst, schriftelijk gericht aan het 
organisatiecomité van de regatta enerzijds en de juryvoorzitter anderzijds. De jury zal zich 
uitspreken over de gegrondheid van de klachten. 

Strafpunten  
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STRAFPUNTENTABEL 

Art. 
K.B.R. 

Art. 
FISA 

Omschrijving 
Straf- 

punten 

  A. ORGANISERENDE VERENIGING  

4.1.  Niet gemotiveerde annulering van een regatta 100 

4.4.  Organiseren van een regatta zonder toelating 100 

4.7.  
Niet vermelden in voorprogramma van wisselprijzen en de laatste 
winnaars 

20 

4.7.  Niet aanvragen van de goedkeuring van het voorprogramma 100 

4.7.  Laattijdig aanvragen van de goedkeuring van het voorprogramma 50 

4.8.  Laattijdig opsturen van het voorprogramma 20 

4.8.  Verspreiden van een niet goedgekeurd voorprogramma 50 

4.9.  Aanbrengen van wijzigingen aan het voorprogramma na goedkeuring 20 

4.12.  Afwezigheid van de regattasecretaris 40 

4.12.  Afwezigheid van de controlecommissie 40 

4.13.  Niet opsturen van de lijst der inschrijvingen 40 

4.13.  Laattijdig opsturen van de lijst der inschrijvingen 20 

4.13.  Niet vermelden van het uurrooster der voorwedstrijden 40 

4.18.  Niet opsturen van de lijst der terugtrekkingen 20 

4.23.  Niet opsturen van het juryrapport 100 

4.23.  Laattijdig opsturen van het juryrapport 40 

4.23.  Onvolledig of onjuist juryrapport 20 

4.24.  
Niet-betaling (op 31/12/jaar+1) van de inschrijfgelden, boetes met 
betrekking tot terugtrekkingen en strafpunten 

20 

4.27.  Niet opsturen van de rekening der strafpunten 40 

4.27.  Laattijdig opsturen van de rekening der strafpunten 20 

4.28.  Niet-betaling (op 31/12/jaar) van de kosten van de kamprechters 20 

4.30. 62 Afwezigheid van medische hulpdienst 40 

4.30. 62 Afwezigheid van veiligheids- en hulpverleningsdienst 40 

8.1.  Afwezigheid van een weegschaal 2 uren voor de wedstrijden 20 

8.1.  Afwezigheid van een weegschaal gedurende de wedstrijden 40 

8.3.  Niet ter beschikking zijn van boeg- of rugnummers 100 

8.5.  Per ontbrekend vervoermiddel voor de kamprechters 10 

9.1.  Per ontbrekende prijs 2 

12.3.  Niet uithangen van plan van het wedstrijdveld 10 

12.4.  Niet-conforme slalomboeien 20 

Ad3.1.  Per niet-conforme technische inrichting van het wedstrijdveld 10 
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Art. 
K.B.R. 

Art. 
FISA 

Omschrijving 
Straf- 

punten 

  B. DEELNEMENDE VERENIGING  

2.1.  Niet vermelden van vergunningsnummer op inschrijvingsformulier 2 

4.6.  Per ontbrekend document 4 

4.6.  Per onvolledig ingevuld of niet-conform document 2 

4.16.  Per laattijdige, door de jury toegelaten inschrijving 4 

4.18  Laattijdig meegedeelde terugtrekking of ploegwijziging 4 

9.3.  Per niet binnen de termijn bezorgde wisselbeker 20 

10.1.  
Per niet- of laattijdig meegedeelde samenstelling van een in het 
buitenland deelnemende ploeg 

4 

10.1.  
Niet- of laattijdig meedelen van uitslag van een in het buitenland 
deelnemende ploeg 

4 

Ad4.11.  Niet gerechtvaardigde afwezigheid van een kamprechter 20 

Ad4.24.  Afwezig aan de start 4 

 Ad32 Niet eerbiedigen van leeftijdscategorie bij masters 4 

 39+Ad39 Gebruik van niet-conforme boot 4 

 Ad39 
Wederrechtelijk gebruik maken van elektrische, elektronische of andere 
apparatuur 

20 

 52 Per in het buitenland deelnemende ploeg zonder toelating 4 

 53 Deelname aan een regatta onder twee vlaggen 20 

 56 Valse verklaringen 50 

  C. ROEIERS EN STUURLUI  

2.8.  Niet conform gewicht van een stuurman 4 

8.2.  Niet-conforme kledij 2 

8.2.  Niet-conforme riembladen 2 

8.3.  Afwezig of foutief boeg- of rugnummer 4 

 28 Stuurman niet gewogen binnen voorziene termijn 4 

 31 Lichtgewichtroeier niet gewogen binnen voorziene termijn 4 

 50+Ad50 Onregelmatige of niet-conforme publiciteit 4 

 59+60 Onregelmatige wijziging van een lid van de ploeg 4 

 63 
Niet eerbiedigen der richtlijnen van de jury, van het organisatiecomité of 
van de verkeersregels op het water 

4 

 97+Ad97 Onregelmatige aanwezigheid op het wedstrijdveld 4 
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Art. 4.25. 
Deze inschrijfgelden zijn verschuldigd voor elke competitie, inclusief de handicaps, rivierhoofden en 
marathons. Uitzondering wordt gemaakt voor intieme regatta, matchen tussen twee verenigingen, 
schoolkampioenschappen en universitaire kampioenschappen. 

Art. 4.27. 
Binnen de acht dagen die volgen op de regatta, stuurt het organisatiecomité aan de 
penningmeester van de K.B.R., aan het secretariaat van beide liga’s en aan iedere ingeschreven 
Belgische vereniging, een afrekening van de inschrijfgelden en de boetes, en van de strafpunten, 
die voorkomen op het juryrapport, alsook een volledige uitslagenset. 

Technische regatta-afgevaardigde - Medische en veiligheidscoördinator 

Art 4.29. 

Vóór 15 januari van het lopende jaar, bepaalt de raad van bestuur van de K.B.R., na advies van en 
in overleg met de F.K.R.C, de lijst van de technische regatta-afgevaardigden. Deze laatste 
adviseren de regatta-organisatoren, op hun verzoek, tijdens de voorbereiding en de eigenlijke 
organisatie van hun regatta. Zij maken tevens een rapport op betreffende de door hen begeleide 
regatta ten behoeve van de raad van bestuur van de K.B.R.. 

Art 4.30. 

Bij het indienen van het voorprogramma, dienen de regatta-organisatoren aan de raad van bestuur 
van de K.B.R. schriftelijk de namen bekend te maken van hun medische en 
veiligheidscoördinatoren. Deze coördineren binnen hun organisatie alle aspecten van medische 
voorzieningen, resp. de voorzieningen inzake veiligheid op het water en in het botenpark. 

Nochtans blijft de wettelijke verantwoordelijkheid inzake veiligheid toebehoren aan het 
organisatiecomité in haar geheel en geen enkel element van de roeicodex of de 
uitvoeringsreglementen kan ook maar één wettelijke persoonlijke verantwoordelijkheid toedragen 
aan de veiligheidscoördinator. 
 
 
 

HOOFDSTUK VI – WEDSTRIJDEN VOOR MEERDERE 

ROEICATEGORIEËN 

Inschrijvingsformulier 

Art. 6.1. 

Wanneer een wedstrijd op het voorprogramma wordt vermeld als zijnde uitgeschreven voor 
meerdere roeiercategorieën en indien het inschrijvingsformulier niet vermeldt voor welke categorie 
de ploeg dient ingeschreven, wordt deze laatste beschouwd als een inschrijving voor de hoogste 
categorie. 

Klassementen 

Art. 6.3. 

Wanneer een wedstrijd op het voorprogramma wordt vermeld als zijnde uitgeschreven voor 
meerdere roeiercategorieën, wordt een afzonderlijk klassement voor elke categorie opgemaakt, 
ook al wordt die wedstrijd niet gesplitst. Indien de wedstrijd niet gesplitst wordt, krijgt de eerst 
gerangschikte van een lagere categorie ook de prijzen van een hogere categorie indien hij betere 
uitslagen behaalt. 

Prijzen 

Art. 6.4. 

Wanneer een wedstrijd op het voorprogramma wordt vermeld als zijnde uitgeschreven voor 
meerdere roeiercategorieën, moeten afzonderlijke prijzen voorzien worden voor elke categorie. 
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HOOFDSTUK VII – WEDSTRIJDEN MET MEER PLOEGEN DAN 
STARTPLAATSEN 

Reeksen 

Art. 7.1. 

Wanneer het aantal inschrijvingen het aantal startplaatsen overtreft, nemen de ploegen deel aan: 

a. afzonderlijke reeksen met algemeen klassement door vergelijking van de geklokte tijden, 
indien het om wedstrijden gaat voor juniores of masters (zie ook art. 5.3.); 

b. aan voorwedstrijden, waarbij de gekwalificeerde ploegen in de finale komen, indien het 
enerzijds wedstrijden voor seniores betreft, anderzijds wedstrijden voor juniores tijdens de 
Kampioenschappen van België. Deze bepalingen zijn van toepassing, tenzij het 
voorprogramma het op een andere manier voorziet. 

Deze bepalingen zijn van toepassing, tenzij het voorprogramma het anders voorziet. 

Ad. art. 7.1. – Samenstelling van de reeksen 

Indien de starter vaststelt dat het aantal aanwezige ploegen aan de start het toelaat het 
aantal reeksen te verminderen, verandert hij de verschillende reeksen in die zin, steeds 
rekening houdend met art. 5.2. 

Aanduiding van de (halve) finalisten 

Art. 7.2. 

Wanneer een wedstrijd aanleiding geeft tot voorwedstrijden, wordt de deelname aan de (halve) 
finale door volgende bepalingen geregeld: 

a. neemt steeds deel aan de (halve) finale: de eerst geplaatste van elke voorwedstrijd; 

b indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, weerhoudt men ook de tweede geplaatste van elke 
voorwedstrijd, voor zover het aantal beschikbare plaatsen toelaat alle tweede geplaatsten 
te weerhouden en elke voorwedstrijd méér dan twee ploegen aan de start heeft. 

Indien deze twee voorwaarden niet vervuld zijn, weerhoudt men voor de (halve) finale, naast de 
eerst geplaatsten en naargelang het aantal beschikbare plaatsen, de ploegen die de beste tijden 
hebben geroeid, zonder rekening te houden met de plaats die zij behaald hebben. 

c indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, na alle eerste en tweede geplaatsten te hebben 
weerhouden, weerhoudt men ook, op dezelfde wijze, de derde geplaatsten of de ploegen 
die de beste tijden hebben geroeid. 

 
 
 

HOOFDSTUK VIII – VERLOOP VAN DE REGATTA 

Polemieken en sancties 

Art. 8.7. 

De verenigingen die, rechtstreeks of via hun leden beroep aantekenen tegen de beslissingen van 
de jury of van de kamprechters, worden via de raad van bestuur van de K.B.R. doorverwezen naar 
het tuchtcomité, of naar de buitenlandse federatie, waarvan deze verenigingen deel uitmaken, die 
de voorziene maatregelen zal treffen. 

Beroep 

Art. 8.8. 

Het beroep tegen de beslissingen van de jury moet ingediend worden overeenkomstig het 
"Reglement met betrekking tot de rechtspleging, klachten, bezwaren, beroep en sancties", conform 
aan de art. 1, 2 en 11 van voornoemd reglement. 
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HOOFDSTUK IX – PRIJZEN EN WISSELPRIJZEN 

Prijzen 

Art. 9.1. 

Voor lijnwedstrijden reikt het organisatiecomité minimum een prijs uit aan elke eerste en tweede 
gerangschikte roeier en stuurman. 

Wisselprijzen 

Art. 9.2. 

De reglementen van wisselprijzen dienen door de uitreikende vereniging schriftelijk bekend 
gemaakt aan de deelnemers en de juryleden vóór de regatta. Eens ingesteld, kan het reglement 
niet meer gewijzigd worden. 

Art. 9.3. 

De wisselprijzen dienen, gedurende het daaropvolgend kalenderjaar, bij het organisatiecomité van 
de regatta te worden teruggebracht, en in ieder geval, ten laatste één uur vóór het begin van de 
volgende editie van de regatta, en dit tot de definitieve toekenning. 
 
 
 

HOOFDSTUK X – BUITENLANDSE REGATTA 

Verklaring 

Art. 10.1 

De vereniging die aan een buitenlandse regatta heeft deelgenomen, dient schriftelijk, binnen de 
maand, aan de secretaris-generaal van de K.B.R. de samenstelling van de effectief ingeschreven 
ploegen en de behaalde resultaten mede te delen, behalve als het een vriendschappelijke match 
betreft, niet voorzien op de kalenders der nationale federaties, waarvan de deelnemende 
verenigingen deel uitmaken. 

 

 

 

HOOFDSTUK XI – KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS VAN BELGIË 

HOOFDSTUK XI A – Kampioenschappen van België 

Organisatie 

Art. 11.1. 

De raad van bestuur van de K.B.R., of een door hem aangeduid organisatiecomité, richt jaarlijks de 
Kampioenschappen van België in. 

Art. 11.2. 
De datum en de plaats van deze kampioenschappen worden bepaald, vóór 
31 oktober van het voorafgaande jaar, door de raad van bestuur van de K.B.R., in akkoord met de 
liga's. In geval van geschil beslist de algemene vergadering van de K.B.R.. 

Aanvaarding 

Art. 11.3. 

Om deel te nemen aan de Kampioenschappen van België, dient een roeier of een stuurman Belg te 
zijn of zijn domicilie/verblijfplaats in België te hebben sedert de eerste januari van het lopende 
jaar. 

Daarenboven mag hij gedurende dit jaar enkel aan binnen- en buitenlandse wedstrijden 
deelgenomen hebben onder de kleuren van de vereniging, die hem voor de kampioenschappen 
inschrijft. Indien hij bijgevolg in hetzelfde roeiseizoen voor meerdere binnen- of buitenlandse 
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verenigingen deelneemt, kan hij niet starten op de kampioenschappen van België. 

Deze bepaling is niet van toepassing voor een roeier of stuurman – van Belgische nationaliteit, 
gedomicilieerd in België en houder van een Belgische roeivergunning – die voor een bepaalde 
gelimiteerde periode in het buitenland verblijft en onder de kleuren van een buitenlandse 
vereniging aan wedstrijden heeft deelgenomen. 

Voorprogramma 

Art. 11.4. 

Het voorprogramma van de kampioenschappen, opgesteld door de raad van bestuur van de K.B.R., 
respecteert op alle punten de voorschriften voorzien door de internationale codex, de Belgische 
codex en hun uitvoeringsreglementen. 

De inschrijvingsformulieren moeten naar het adres van de secretaris-generaal van de K.B.R. 
worden gezonden.  

De lottrekking is vastgelegd 1 uur na het sluiten van de regelmatige terugtrekkingen. Op deze 
lottrekking is het wenselijk dat een vertegenwoordiger van elke deelnemende vereniging aanwezig 
is. Verhaal tegen de zgn. plaatsing, uitgevoerd juist vóór de lottrekking, is niet meer mogelijk, eens 
de lottrekking uitgevoerd (cf. art. 11.8.). 

Art. 11.5. 

Voor de Kampioenschappen van België wordt de lijst van de wedstrijden, alsook de volgorde waarin 
deze worden betwist, bepaald door de raad van bestuur van de K.B.R. vóór 31 oktober van het 
voorafgaande jaar en dit mede op advies van de F.K.R.C.. In haar advies houdt deze laatste o.a. 
rekening met de historiek qua deelname tijdens de vorige edities van de kampioenschappen en de 
deelname per boottype aan de nationale regatta tijdens het verlopen seizoen. 

Wedstrijden met meer ploegen dan startplaatsen 

Art. 11.8. 

Wanneer het aantal inschrijvingen het aantal startplaatsen overtreft en indien er geen 
voorwedstrijden zijn, maar een rangschikking naargelang de verwezenlijkte tijden in elke reeks, 
worden de ploegen, uit ervaring als sterkst beschouwd, gegroepeerd bovenaan de nummering die 
de startplaatsen bepaalt. Er wordt dus overgegaan tot een eerste lottrekking tussen de uit ervaring 
als sterkst beschouwde ploegen, daarna tot een tweede lottrekking om de andere ploegen de 
volgende plaatsen in de nummering toe te kennen. 

Voor alle wedstrijden waarbij schiftingen zijn geroeid, worden vanaf 8 deelnemers B-finales 
voorzien. Wie achteraf van één der finales afziet heeft tot één uur vóór de wedstrijd een 
afmeldingplicht of wordt beboet. 

 

 

HOOFDSTUK XI B – Bekers van België 

Art. 11.9. 

Ieder jaar, vóór 15 januari, stelt de raad van bestuur van de K.B.R., na advies van de bevoegde 
federale commissie(s), het programma en het reglement op van de Bekers van België voor het 
lopende jaar. De secretaris-generaal van de K.B.R. verwittigt hiervan de secretariaten van de 
liga’s, de desbetreffende regattaorganisatoren, alsook alle verenigingen tegen uiterlijk eind januari 
en voegt er het reglement van deze competitie aan toe. 

Art. 11.10. 

De berekening der punten voor toekenning van de Bekers van België geschiedt door de personen, 
aangeduid door de raad van bestuur van de K.B.R.. 

De tussenstanden worden vermeld in de verslagen van de raden van bestuur van de K.B.R. en 
dienen maandelijks medegedeeld aan de ligasecretariaten. 

De eindstand wordt ten laatste 14 dagen na de laatste wedstrijd, die in aanmerking komt, 
medegedeeld aan de ligasecretariaten. 
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Art. 11.11. 
De bepalingen, vermeld onder art. 4.13. betreffende de overdracht van een ploeg naar een andere 
wedstrijd, en onder art. 4.16. betreffende laattijdige inschrijvingen mits het betalen van een boete, 
zijn niet van toepassing op de Bekers van België. Inzake deze wedstrijden wordt geen enkele 
laattijdige inschrijving aanvaard. 


