
Februari - meeting van de Coupe de la Jeunesse in Mechelen. 

 

De leden van de Coupe de la Jeunesse zijn samengekomen in 
Mechelen voor een buitengewone delegatie bijeenkomst. De 
Tsjechische Roeifederatie werd daarbij als nieuw lid 
opgenomen. 
De afgevaardigden van de 12 landen evenals het executief 
comité van de Coupe de la Jeunesse kwamen bijeen voor een 
buitengewone vergadering van afgevaardigden om de 
statuten en de wedstrijdregels van de Coupe de la Jeunesse te 
controleren. De Tsjechische Roeifederatie werd met 
éénparigheid van stemmen als 13e lid van de Coupe de la 

Jeunesse opgenomen. Dit jaar heeft de Coupe de la Jeunesse plaats van 28 tot 30 juli 2017 op de bekende 
watersportbaan in Hazewinkel (België) 
De afgevaardigden van de 12 landen van de Coupe de la Jeunesse kwamen in Mechelen samen voor een 
vierjaarlijkse buitengewone  bijeenkomst van de delegeerden. Samen met het organisatie comité van de 
Coupe de la Jeunesse stond op het programma de aanpassing van de statuten en de controle op het 
wedstrijdreglement. Als belangrijkste nieuwigheden werd besloten:  
 
De Tsjechische Roeifederatie werd als nieuw lid aanvaard. 
Nadat de statuten aangepast waren om enkele nieuwe leden toe te laten kon de Tsjechische Roeifederatie 
begroet worden als nieuw Coupe-lid. De Tsjechische afgevaardigde presenteerde het succesvol junior 
ondersteuningssysteem van de Tsjechische Roeifederatie. De toetreding werd met unanimiteit der stemmen 
goedgekeurd. De Tsjechische afgevaardigde vond het belangrijk dat met zijn toetreding het karakter van de 
Coupe de la Jeunesse onveranderd zou blijven. Hierdoor blijven het  twee aparte wedstrijddagen met selecties 
en finalen. De leden van de Coupe de la Jeunesse zijn: Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Zwitserland en als nieuwkomer Tsjechië. 
 
De nationaliteiten regeling voor atleten blijft bestaan. 
Verder discuteerden de gedelegeerden over de nieuwe beslissing, sinds twee weken genomen door het FISA 
congres, aangaande de nationaliteiten regeling voor junioren M/V. 
Als resultaat van de stemming: de huidige regeling van de Coupe de la Jeunesse blijft behouden waarbij de 
deelnemers inwoner moeten zijn van hun land waarvoor ze aan de Coupe de la Jeunesse wedstrijd van start 
gaan. Dit bewijs moet door middel van paspoort of identiteitskaart gecontroleerd worden. 
 
Het wedstrijdprogramma blijft onveranderd. 
De discussie handelt vooral over: in het programma blijven van de vier met stuurman junioren of dat deze als 
éénmalig event naar het vrijdag programma wordt verschoven. 
De meningen over dit thema waren heterogeen en uiteindelijk werd er op vraag van Italië besloten dat het 
wedstrijdprogramma voor 2017 voorlopig onveranderd blijft en dat afgewacht wordt naar een latere 
beslissing van FISA. Fisa bepaalt hoe de Junioren Wereldkampioenschappen er in de toekomst zullen uitzien. 
De vier met stuurman blijft daarbij een volwaardig event op de Coupe de la Jeunesse. 
 
Volgende events. 
2017 vindt de Coupe regatta plaats van 28 tot 30 juli in het Belgische Hazewinkel. Hazewinkel is daarmee voor 
de vijfde maal gastheer van de Coupe de la Jeunesse. Deze werden georganiseerd in 1990, 1994, 2003 en 
2010. Ierland wordt gastheer van de Coupe de la Jeunesse in 2018. De regatta zal plaatshebben van 27 tot 29 
juli 2018 in het zuid-Irische Cork.  
Voor 2019 werd Italië met als Regatta locatie Corgeno gekozen.  
De Coupe de la Jeunesse is een internationale junioren regatta voor 13 lidnaties. Ze richt zich naar junioren 
M/V die nog niet op het hoogste internationale wedstrijd-platform roeien maar hun eerste internationale 
ervaringen wensen op te doen. 
Oorspronkelijke tekst: https://www.swissrowing.ch/de/news/februar-meeting-des-coupe-de-la-jeunesse-in-mechelen 
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