
Goudse Mijl 2017 Inschrijving en loting 

 

Inschrijving 

De inschrijving opent op maandag 19 juni 2017 en sluit op dinsdag 12 september 

2017 om 23:59 uur. 

 

Bijschrijven is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding tot zaterdag 16 

september 23:59 uur. Dit is beperkt tot races waarin nog ruimte is. De 

deelnemende ploegen dienen zich op de wedstrijddag uiterlijk 09:15 uur te 

melden bij het deelnemersloket. Als ze alleen in het middagblok starten is 

melding uiterlijk 13:00 uur toegestaan. 

 

Verenigingen schrijven hun ploegen in via het KNRB inschrijfprogramma op 

http://inschrijven.knrb.nl. In een uitzonderlijk geval kan een digitaal 

inschrijfformulier worden aangevraagd via het emailadres gmijl.wl@gmail.com. 

Velden met minder dan twee inschrijvingen worden niet verroeid. In overleg met 

de wedstrijdleiding kan worden bijgeschreven in een ander veld. 

 

Inschrijving staat open voor roeiers die zijn opgenomen in het KNRB-

inschrijfprogramma. Als de leeftijd van een roeier niet bekend is wordt deze op 

21 jaar gesteld. Neem in bijzondere gevallen contact op met de wedstrijdleiding. 

Vermeld duidelijk wanneer sprake is van dubbel inschrijven en/of dubbel 

botengebruik. Deelnemen aan meer dan twee velden per blok is in praktijk niet 

haalbaar. 

 

Velden met leeftijdgebonden categorieën kunnen worden samengevoegd of 

gesplitst, dit te bepalen door de wedstrijdleiding. 

 

Veteranen velden starten in heats. Iedere heat is een finale. Bij meerdere heats 

worden ploegen zo veel mogelijk naar oplopende gemiddelde leeftijd ingedeeld. 

 

Dubbel bootgebruik is toegestaan, mits vermeld in welke velden dubbel wordt 

gestart. 

 

Het globale tijdschema staat op de site: onder de button “informatie 

wedstrijddag”. 

 

Ploegen kunnen zelf het dubbel roeien, sturen of gebruik van boten beoordelen. 

Bij twijfel: vraag advies aan de wedstrijdleiding. 

 

Houd bij dubbel bootgebruik en dubbel starten rekening met een minimaal 

startverschil van 40 minuten. 

http://inschrijven.knrb.nl/
mailto:gmijl.wl@gmail.com


 

Inschrijfgeld: 

Het inschrijfgeld bedraagt: 

Junior Skiff € 10,- 

Junior twee € 15,- 

Senior Skiff € 15,- 

Senior Twee € 25,- 

Senior Vier € 35,- 

Senior Acht € 55,- 

Lustrumnummer €25, 

 

Het inschrijfgeld wordt per vereniging voldaan op rekening-nr. 

NL56ABNA0568328663 t.n.v. RZV Gouda o.v.v. Goudse Mijl 2017. Uiterlijke 

datum van ontvangst van de betaling is vrijdag 15 september 2017. 

 

Loting 

De loting vindt plaats op woensdagavond 13 september 2017 door de 

wedstrijdleiders (tel. 06-20149095). De uitslag van de loting wordt op donderdag 

14 september gepubliceerd op de website. 


