
Reglement en bepalingen Goudse Mijl 2014

De Goudse Mijl is een Roeiontmoeting met wedstrijdkarakter (ROW) en wordt boord- aan-boord 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.
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1. Reglement

1.1 Start

De Goudse Mijl is een boord-aan-boord wedstrijd met een start vanuit stilstand.

Ploegen dienen zich minimaal 5 minuten voor de aangegeven starttijd te melden in het startgebied. Is een 
ploeg zonder geldige reden te laat dan kan dit een waarschuwing of uitsluiting tot gevolg hebben. 

1.2 Baan en markering

De wedstrijden worden gevaren op een vier-ploegen-baan. De baanscheidingen zijn aangegeven met gele
boeien. De 500m, 1.000m en 1.500m punten zijn gemarkeerd met grote rode boeien. Het 100m punt is 
gemarkeerd met grote gele boeien.

Baan-1 is gelegen aan de zuidkant (bakboordzijde) van de wedstrijdbaan, baan-4 aan de noordkant. De 
banen zijn genummerd ter hoogte van de startlijn.

1.3 Aanwijzingen en vaarbewegingen

Om de veiligheid op het water, rond het vertrek en bij het aankomstvlot te waarborgen verzoeken we alle 
ploegen om de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen correct en snel op te volgen. Dit is ook van 
toepassing op de vaarroute vanaf vlot “IN” via het oproeigebied naar het startgebied. 

Het is ploegen niet toegestaan zich zonder geldige reden in de wedstrijdbaan te bevinden of deze te kruisen. 
Na de finish dienen ploegen het finishgebied onmiddellijk te verlaten.

Het is ploegen toegestaan uit te roeien door na de finish direct over stuurboord te draaien en de normale 
oproeiroute te volgen. Zowel bij het rondmaken in het oproeigebied als bij het terugkeren naar het vlot “UIT” 
geeft de uitroeiende ploeg de oproeiende ploeg alle ruimte.

Ploegen zijn verplicht aanvaringen te allen tijde te voorkomen.



1.4 Protest

Eventuele protesten buiten de race worden direct kenbaar gemaakt aan de betrokken wedstrijdfunctionaris 
en mondeling afgedaan. 

Eventuele protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race worden door de ploeg onmiddellijk na de finish 
kenbaar gemaakt door de arm in de lucht steken. Dit wordt genoteerd door de Commissie van Aankomst.
Het officiële protest wordt door de vertegenwoordiger van de vereniging schriftelijk op het daartoe bestemde 
formulier bij het wedstrijdsecretariaat gedeponeerd, zo snel mogelijk na het verlaten van de boot tot uiterlijk 
30min na afloop van de betreffende race. Protesten worden afgehandeld door het hoofd van de jury.

Races worden niet gevolgd door een meevarende kamprechter. Langs de wedstrijdbaan bevinden zich 
baancommissarissen die toezicht houden op een regelmatig verloop van de races.

1.5 Rugnummers

Ploegen dienen een rugnummer te voeren. Rugnummers dienen zowel tijdens het oproeien als tijdens de 
race duidelijk zichtbaar te worden gedragen op de rugzijde van het roeitenue van de boegroeier. Bij 
gestuurde nummers moet het rugnummer ook duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op de rugzijde van de 
kleding van de stuurman.

Indien dit niet het geval is kan dit leiden tot het niet kunnen vaststellen van de finish doorkomst en daarmee 
tot uitsluiting. De rugnummers kunnen tot uiterlijk 1 uur na de finales worden ingeleverd bij het loket.

1.6 Weer en wind

Wanneer de voorspellingen daags voor de Goudse Mijl een veilig verloop van de races in de weg staan of 
de opbouw van de wedstrijdbaan belemmeren, kan de wedstrijdleiding besluiten het evenement aan te 
passen dan wel niet door te laten gaan. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op de website 
www.goudsemijl.nl en op twitter @Goudsemijl

Op de wedstrijddag zélf kan de wedstrijdleiding besluiten tot aanpassing van de oproeiroute of de races aan 
de omstandigheden dan wel besluiten sommige velden niet te laten starten.

1.7 Verantwoordelijkheid

De Roei- en Zeilvereniging Gouda draagt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade aan wat 
dan ook. Deelname aan de Goudse Mijl geschiedt op ieders eigen verantwoordelijkheid en risico. Wij wijzen 
deelnemers er op dat de Goudse Mijl gevaren wordt in het najaar en op relatief onbeschut water.

2. Bepalingen 

2.1 Wedstrijd

De Goudse Mijl vindt plaats op zondag 28 oktober 2012 en wordt geroeid in een ochtendprogramma met 
voorwedstrijden (vanaf plm 10.15 uur) en in een middagprogramma (vanaf plm 14.30 uur) met finales. De 
laatste start is voorzien rond 16.30 uur.

2.2 Voorwedstrijden en finales

Indien het voor een veld ingeschreven aantal deelnemers groter is dan het aantal startplaatsen, worden 
voorwedstrijden gehouden. De reguliere promotiecode voor een 4-ploegenbaan is van kracht. 

2.3 Uitgeschreven velden

H 8+ 4* 2- 2x 1x ErvC4+ VC4*
D 8+ 4* 2- 2x 1x ErvC4+ VC4*

Mix 2x
Vmix 2x
J16 2x
M16 2x



Aangepast mix LTA 4+
Aangepast H C2+ C2*
Aangepast D C2*
Aangepast Mix C2*

In overleg met de wedstrijdleiding kunnen verzoeken worden ingediend voor het uitschrijven van een niet 
genoemd veld.

2.4 Inschrijving en loting

Verenigingen schrijven hun ploegen in via het KNRB-inschrijfprogramma op http://inschrijven.knrb.nl

In noodgevallen kan een digitaal inschrijfformulier worden aangevraagd via het emailadres 
wedstrijd@goudsemijl.nl

Velden met minder dan drie inschrijvingen worden niet verroeid. In overleg met de wedstrijdleiding kan 
worden bijgeschreven in een ander veld.

Een ploeg waarvan niet alle geboortejaren van de roeiers tijdig bekend zijn gemaakt kan niet deelnemen 
aan het algemeen klassement.

Vermeld duidelijk wanneer sprake is van dubbel inschrijven en/of dubbel botengebruik. Inschrijven in méér 
dan twee velden is in praktijk niet haalbaar.

Velden met leeftijdgebonden categorieën kunnen worden samengevoegd of gesplitst, dit te bepalen door de 
wedstrijdleiding.

De inschrijving opent op vrijdag 5 oktober en sluit op maandag 22 oktober om 23.59 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt:

start
Skiff € 10,-
Junior twee € 10,-
Twee € 20,-
Vier € 30,-
Acht € 85,-
Bedrijfs Acht € 100,-

Het inschrijfgeld wordt per vereniging voldaan door overmaken op  op reknr. 56.83.28.663  tnv RZV Gouda –
Goudse Mijl. Uiterlijke datum van ontvangst is vrijdag 26 oktober 2012 19:00.

De loting vindt plaats op woensdag 24 oktober om 21.00 uur bij de wedstrijdleider.

De resultaten van de loting, de samenstelling van de voorwedstrijden en de plaatsing per baan worden 
gepubliceerd op de website van de Roei- en Zeilvereniging Gouda www.goudsemijl.nl

Bijschrijven is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding tot vrijdag 26 oktober 20.00 uur. Dit is beperkt tot 
races waarin nog ruimte is.

De deelnemende ploegen dienen zich op de wedstrijddag uiterlijk 09:15 te melden bij het deelnemersloket. 
Als ze alleen in het middagblok starten is melding uiterlijk 13:15 toegestaan.

2.5 Stuurliedenvergadering en weging

De stuurliedenvergadering begint om 09.15 uur op het dakterras van de Roei- en Zeilvereniging Gouda. Hier 
zal uitleg worden gegeven over de bootbewegingen, de startprocedures, de ligging van de baan, het 
oproeigebied, de in acht te nemen tijdstippen en eventuele bijzondere omstandigheden.

Er is geen weging. Ploegen en stuurlieden worden geacht zich te houden aan de in het Reglement voor 
Roeiwedstrijden (6 maart 2010) van de KNRB gestelde. Bij vermoede of gebleken onregelmatigheden 
kunnen kamprechters correctief optreden.



2.6 Roeimateriaal

Deelnemende ploegen mogen zonder toestemming van de wedstrijdleiding gebruik maken van roeimateriaal 
in andere dan hun eigen verenigingskleuren. Voor het overige starten ploegen in het voorgeschreven 
roeitenue.

2.7 Prijzen

Er wordt in ieder veld een prijs uitgereikt aan de ploeg die als winnaar is geëindigd. De prijzen bestaan uit 
een medaille aan lint voor ieder lid van de ploeg.

Voor de winnaars van het hoofdnummer van de Goudse Mijl (mix 2x en Vmix 2x) wordt een extra prijs ter 
beschikking gesteld.

De prijzen worden uitgereikt z.s.m. na afloop van de laatste race.

2.8 Secretariaat en wedstrijdjury

Secretariaat van de Goudse Mijl:
p/a Zwenkgras 45,
2804 NG Gouda
0182-546096

Op de wedstrijddag:
Bestuurskamer Roei- en zeilvereniging Gouda
Notaris d’Aumerielaan 35
2811 HS  Reeuwijk
Tel. 0182-392280

Hoofd jury: Bert Verlaan
Wedstrijdleiders: Hans Nielen en Keesjan de Wilde
Veiligheidscoördinator: Rob van der Horst


