KARZV De Hoop
De Hoop Veteranenklassement 2014 / VE
1. V 8+ (met twee reserves)
2. DV 8+ (met twee reserves)
3. V 1x
4. DV 1x
bepalingen:
1. Klassement over 19 wedstrijden voor veteranen: Avero Achmea Ergo Head , Van Oord
Winter Wedstrijden, Heineken vierkamp, Head of the River, Twee-Head, Skiffhead,
Spaarne Lente Race, Dutch Masters Open, Markregatta, Zwartewater Regatta, FISA
Masters, Cottwich Almelo Regatta, Eemhead, Moordregatta, Vechtrace, Tromp Boat
Races, Goudse Mijl, Novembervieren, Hel van het Noorden. Deze wedstrijden zijn
gemarkeerd met VE in het wedstrijdnummer.
2. Wedstrijdleiding: Erik Peet, Dennenlaan 47, 3739 KM Hollandsche Rading
(035-5771637), E-mail: erik_peet@hotmail.com. Hoofd Jury: Laura van ‘t Veer
3. Inschrijvingen door alle namen (1 voor skiffeurs, 10 (8 + 2 reserves) voor boordploeg) met geboortedata en verenigingsnaam op te geven bij de wedstrijdleider.
Wanneer een ploeg buitengewoon goed presteert op belangrijke wedstrijden wordt
men automatisch ingeschreven.
4. Puntentelling: een ploeg krijgt per wedstrijd zoveel punten als het aantal ploegen,
dat zij verslagen heeft. Uitzondering: Bij de Avero Achmea Ergo Head (alleen tellend
voor het skiffklassement) krijgt men een aantal punten gelijk aan het aantal
verslagen deelnemers gedeeld door drie.
Wedstrijduitslagen met verschillende leeftijdscategorieën worden samengevoegd
zodat er groepen ontstaan met zoveel mogelijk deelnemers. Bij de Head en
mogelijke andere wedstrijden, waarin veteranen in twee groepen op verschillende
tijdstippen starten, worden de twee categoriegroepen (oud en jong) omgerekend tot
eenzefde aantal deelnemers.
In het boordroeiklassement kan ook geroeid worden in kleinere boottypen als de
meerderheid van de ploeg uit de ingeschreven acht komt. Hierbij wordt de uitslag
evenredig gecorrigeerd. Voorbeeld: een acht wordt 3e in een veld van 9. De ploeg krijgt 6
punten. Een 4+ en een 2- krijgen bij dezelfde uitslag respectievelijk 3 en 1.5 punt. De
ploeg kan in twee vieren of in meerdere 2-starten en dan worden de individuele resultaten
opgeteld.

5. Correcties: roeitijden worden met de leeftijds(categorie)factoren gecorrigeerd
(zie vierzonder.nl). De factoren worden vermenigvuldigd met een extra factor, die
afhankelijk is van de geroeide afstand. Dit wordt gedaan om het voordeel van ouderen bij
langere afstanden op te heffen.
Bij het skiffklassement zijn de corrrectiefactoren gebaseerd op geboortejaar van de
skiffeur; bij het boordroeiklassement op de leeftijdscategorie van de ploeg, zoals die
op de wedstrijd geroeid heeft.
Ergometerresultaten worden tot skiffresultaten omgerekend met de formule
(roeiersgewicht/77,1)^0,222 om te corrigeren voor variatie van bootweerstand.
Indien er bij de Ergohead weinig of geen lichaamsgewichten opgenomen zijn, kan er
geen eerlijke berekening uitgevoerd worden en vervalt de wedstrijd voor het
veteranenklassement.
6. Een boordploeg krijgt slechts punten als de meerderheid van de ploeg (5 van 8, 3
van 4, 2 van 2) bestaat uit de ingeschreven deelnemers.
7. Per ploeg tellen alleen de resultaten van de beste vijf wedstrijden. Als de totale ploeg
meermalen per wedstrijd start, telt alleen het beste resultaat op deze wedstrijd.
Wegens de zwaarte van de wedstrijd, scoren op de Dutch Masters Open en de FISA
wedstrijden alle races die geroeid zijn.
8. De tussenstanden worden regelmatig gepubliceerd op http://www.nlroei.nl

