Goudse Mijl 2019 Wedstrijdbepalingen
De Goudse Mijl is een Roeiontmoeting met Wedstrijdkarakter (ROW) en wordt boord- aanboord gevaren op een gemarkeerde, rechte, 4-ploegenbaan met een lengte van 1609 meter
op de ’s-Gravenbroekse plas (Reeuwijkse Plassen) bij Reeuwijk-Brug.
Voor deze wedstrijd is het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB van toepassing. Alle
bepalingen in het reglement van de Goudse Mijl zijn toevoegingen op deze reglementen.

Klik hier voor het document ‘Reglement en Bepalingen’
Hoe kom je in de finales van de Goudse Mijl?
Voor degenen die niet of niet vaak een boord-aan-boord wedstrijd roeien volgt hier een
vereenvoudigde uitleg van de zogenaamde KNRB promotie-code:
1. De Goudse Mijl wordt gevaren op een 4-ploegenbaan. Het maximum aantal ploegen dat in
een finale kan komen is dus 4.
2. Als er 4 of minder ploegen zijn ingeschreven in een nummer dan wordt er direct finale
gevaren, vrijwel altijd in het middagblok.
3. Als er 5 of meer ploegen zijn ingeschreven dan worden er eerst voorwedstrijden gevaren
waarin uitgemaakt wordt wie er naar de finale gaan.
4. Voorwedstrijden worden door loting (dus toeval) samengesteld met een zoveel mogelijk
gelijk aantal ploegen per voorwedstrijd.
5. Bij 6 inschrijvingen varen in twee voorwedstrijden ieder 3 ploegen. In dit geval gaan per
voorwedstrijd zowel de winnaar als de nummer-2 door naar de finale. Een ploeg hoeft er in
dit geval dus alleen maar voor te zorgen geen laatste te worden in zijn voorwedstrijd. De tijd
is niet belangrijk.
6. Bij 5 inschrijvingen wordt het moeilijker. Er wordt dan één voorwedstrijd met 2 ploegen en
één voorwedstrijd met 3 ploegen geloot. Om te voorkomen dat de voorwedstrijd met 2
ploegen ‘gratis’ in de finale zou komen, worden in dit geval maar 3 ploegen in de finale
toegelaten. De winnaars gaan sowieso door. De 3e finaleplaats wordt behaald door de ploeg
die ‘snelste 2e’ is geworden. De tijden van beide voorwedstrijden worden hiertoe vergeleken.
In dit geval is het dus in beide voorwedstrijden niet genoeg om 2e te worden; nu is ook de
gevaren tijd heel belangrijk. Opletten dus!
7. Bij 7 en 8 ploegen verloopt het vergelijkbaar met punt 5; de nummers 1 en 2 per
voorwedstrijd gaan door. Bij 9 ploegen werkt het zoals bij punt 6 (maar dan met drie
voorwedstrijden en de snelste 3e). Dit principe gaat verder t/m 16 ploegen (vier volle
voorwedstrijden).

Conclusies:
1. Een boord-aan-boord wedstrijd als de Goudse Mijl is geen tijdrace. Je moet winnen van je
directe tegenstanders (let op punt 6).
2. Het is mogelijk, dat (als alle tijden vergeleken worden) niet de vier snelste ploegen in de
finale komen.
De Goudse Mijl volgt hetzelfde KNRB-reglement voor Roeiwedstrijden als een grote 2km
boord-aan-boord wedstrijd op de Bosbaan. Het enige verschil zit in het aantal banen. Het
principe van loting en de manier waarop je in de finale kunt komen zijn vergelijkbaar.
Wat hebben leeftijden, correctiefactoren en Algemeen Klassement hiermee te maken? Niets!
De Goudse Mijl is primair een boord-aan-boord wedstrijd. Als extraatje is er ook een
algemeen klassement. Het Algemeen Klassement staat helemaal los van de wijze waarop een
ploeg promoveert van voorwedstrijd naar finale. Het Algemeen Klassement vergelijkt álle
tijden van álle races en berekent dan met behulp van correctiefactoren een virtuele winnaar.

Klik hier voor de veteranen heats leeftijd correctie en correctie factoren voor het algemeen
klassement
Meer weten?
Neem contact op met de wedstrijdleiding: gmijl.wl@gmail.com
Uitslagen
Mededelingenbord naast de 1e trap naar het terras. Daarnaast worden de uitslagen van het
ochtendblok weergegeven op het televisiescherm in de sociëteit en op de website.
Rijnland Wisseltrofee
Naast de klassieke boord-aan-boord races die voor ieder nummer een blik voor de winnaar
opleveren, strijden de verenigingen die veteranen afvaardigen om de Rijnland beker. Deze
wisseltrofee is beschikbaar gesteld door RV Rijnland als stimulans voor het deelnemen van
veteranenroeiers aan boord-aan-boord wedstrijden. Dit als uitvloeisel van het succesvolle
veteranensymposium “Roeiend van A naar H”.
Hoe kan je deelnemen?
Alle ploegen die voldoen aan de veteranen-norm (Alle roeiers zijn 27 jaar of ouder of
bereiken in het lopende kalenderjaar die leeftijd) kunnen deelnemen ongeacht in welk veld ze
starten.
Hoe wordt de uitslag bepaald?
De uitslag wordt berekend op basis van een puntentelling. De vereniging met de
meeste punten wint de Rijnland wisseltrofee.
Voor iedere ploeg:
– 5 punten voor de eerste plaats in de finale
– 3 punten voor de tweede plaats in de finale
– 1 punt voor de derde plaats in de finale

Als twee of meer verenigingen een gelijk aantal punten halen, geldt het volgende:
– de vereniging met de meeste eerste plaatsen wint
– bij een gelijk aantal eerste plaatsen wint de vereniging die een eerste plaats
behaalt met een ploeg in de hoogste leeftijdsklasse
Bijzondere voorwaarden
– Combi-ploegen zijn uitgesloten
– De organiserende vereniging is uitgesloten
Meer weten?
Voor alle vragen en suggesties: wedstrijdgoudsemijl@roeienzeil.nl

