Vereniging zonder winstoogmerk
Gesticht in 1860
Onder de Hoge Bescherming
van Zijne Majesteit de Koning
Parc de la Boverie 1, B4020 Luik-België

Op zaterdag 15 oktober 2022
organiseren de stad Luik en het ministerie van Sport en Lichamelijke opvoeding de
64e INTERNATIONALE LUIKSE ROEIMARATHON
Reglement
1.

De wedstrijd wordt op internationale schaal gehouden. Ze is opengesteld voor senior- en master-roeiers over vijf
ronden en voor junior van 15/16 en 17/18 jaar over 4 ronden. Elke ronde is 8,650 km lang.

2.

De wedstrijd is onderworpen aan de bepalingen van de internationale en Belgische wedstrijdregels.

3.

Inschrijving voor het evenement houdt automatisch aanvaarding in van dit reglement en meer in het bijzonder van de
verantwoordelijkheid van de deelnemers voor schade van welke aard ook, toegebracht aan henzelf of aan derden,
ongeacht of zij aan het evenement deelnemen of niet. Van de deelnemers wordt met name verlangd dat ze zich aan
de regels houden, dat ze zelf voor zwemvesten zorgen en dat hun lichamelijke conditie voldoet aan de eisen van het
evenement. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van de organiserende club niet ter discussie worden gesteld
buiten hetgeen in de wet is bepaald.

4.

De marathon begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur voor alle deelnemers. De scheidsrechters mogen alle
boten in de laatste ronde stoppen indien ze denken dat die boten de tijdslimiet zullen overschrijden of de limiet al
overschreden hebben. De boten starten op de Maas, tegenover het clubhuis, na het startschot van de starter. Ze
varen de Maas af op haar rechteroever, draaien bij de Atlasbrug om en varen vervolgens de Dérivatie – het
afleidingskanaal - op. Hierna draaien ze rond de pier bij de brug van Fragnée om terug aan de startlijn te komen. De
afstand bedraagt 8,650 km en moet vier of vijf keer worden afgelegd.
Bij de afdaling op de Maas moeten de boten om veiligheidsredenen zo dicht mogelijk bij de stuurboordoever blijven.
Overtreders worden de eerste keer bestraft met een straftijd van 1 minuut. In geval van een tweede overtreding
wordt de boot gediskwalificeerd. Boten die op het punt staan te worden ingehaald, moeten de boot die hen inhaalt
voldoende ruimte geven.

5.

Stuurmannen mogen niet de plaats innemen van roeiers. Om opgenomen te worden in het klassement, dienen alle
deelnemers het volledige parcours af te leggen en binnen de tijdslimiet te blijven Een roeier die tijdens de wedstrijd
uitstapt , , mag niet opnieuw in de boot instappen. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met een uitsluiting
van de wedstrijd.

6.

De tabel met de HANDICAPS is opgenomen in het bijgevoegde document. Alleen de in de tabel vermelde boten
mogen deelnemen. De handicap van de boot wordt bepaald door het type boot en niet door het aantal roeiers met of
zonder stuurman. De organisatoren behouden zich het recht voor om een boot die niet als boot op de lijst staat niet
tot de wedstrijd toe te laten. De club die een roeier buiten de leeftijdscategorie inschrijft, is verantwoordelijk voor de
handelingen van de roeier. De RSNM wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken of incidenten met
een roeier buiten de leeftijdscategorie.

7.

Zware boten (kano 1X +22kg, kano 2X +45kg, kano 3X +65kg, 1X +19kg, 2X +42kg) en alle stuurmannen zullen zich
1 tot 2 uur voor de start moeten melden bij de weging in het boothuis van de RSNM.
Boten die niet worden gewogen, worden automatisch ingedeeld in de overeenkomstige lichte categorie.
De boten worden leeg gewogen, zonder lading of ballast*. Er wordt een maximale tolerantie van 500 g
toegepast.
Elk team dat zijn boot met ballast probeert te verzwaren, zal automatisch gediskwalificeerd worden en zal
geen recht hebben op de start of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

8.

Roeiers die op 1 januari 2021 minstens 27 jaar oud zijn, worden ingedeeld als Master. De handicap van de Mastersboten wordt berekend door rekening te houden met het aandeel in de starttijd van elke roeier van het team.
Gemengde teams zijn toegestaan. De starttijd voor gemengde ploegen van juniors (15-18), seniors (19-26) en
masters (+27) wordt berekend door verhoudingsgewijs rekening te houden met de starttijd van elke roeier in de
ploeg.

9.

Het startsein zal worden gegeven op het voor elke categorie vastgestelde tijdstip, waarbij er niet wordt gewacht op
laatkomers.

10. Elke boegroeier draagt een nummer met de startorder van de boten. Nummers kunnen op de dag van de wedstrijd
vanaf 9 uur 's morgens in het clubhuis worden afgehaald, tegen betaling van een borgsom van 10 €. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 10€ voor alle deelnemers, roeiers en stuurmannen, mannen en vrouwen, seniors en
masters, en 6€ voor juniors.

Vereniging zonder winstoogmerk
Gesticht in 1860
Onder de Hoge Bescherming
van Zijne Majesteit de Koning
Parc de la Boverie 1, B4020 Luik-België

11. Inschrijvingen moeten de volledige naam, geboortedatum en het licentienummer van elke roeier en stuurman
vermelden, net als de juiste categorie van de gebruikte boot en de naam van de club. Elk team dient zich in te
schrijven via internet op onze club www.rsnm.be Didier Dossin en per e-mail naar philippe.wenric@
hotmail.com voor maandag 3 october 18 uur. De trekking vindt plaats op zondag 9 oktober 2022 om 19.00 uur h
Parc de la Boverie 1 in 4020 Luik.
Dubbele inschrijvingen zijn niet toegestaan. Geldige inschrijvingen dienen voor zondag 9 oktober om 18.00 uur bij
Philippe Wenric terecht te komen.
12. Elke wijziging of laattijdige inschrijving moet ten minste 48 uur voor de aanvang van het evenement worden
meegedeeld. Elke wijziging of laattijdige inschrijving die binnen 48 uur voor de aanvang van het evenement wordt
meegedeeld, zal leiden tot de herindeling van de volledige boot in de categorie "Senior A".
13. Prijzen: Er worden twee klassementen opgesteld: één voor de wedstrijd over vijf ronden en één voor de wedstrijd
over vier ronden. Elke deelnemer die de wedstrijd uitvaart, ontvangt een bandana. Er wordt een beker gegeven aan
de eerste Junior-boot, de eerste Senior-boot, de eerste Master-boot voor dames en de eerste Master-boot voor
heren van elke categorie indien er minstens drie boten in de categorie aan de start staan. De prijzen zijn niet
cumuleerbaar.
Wedstrijdsecretaris:
De heer Philippe WENRIC
Les Favennes, 4
B4550 NANDRIN
Tel: +32 477 37 26 29
E-mail: philippe.wenric@hotmail.com

*In het geval van een geschil naar aanleiding van een vertaalfout, prevaleren enkel de regels in
het Frans
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