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1. Almene oplysninger
1. Der må ikke bruges gasflasker eller grilles på regattapladsen.
 Brug trailere der også kan bruges til opbevaring af både
 Vi forbeholder os at trailere der ikke kan bruges til opbevaring af både bliver
parkeret på en fjernere p-plads.
 Klubber der afrejser lørdag bør meddele dette - så tages der højde for det ved
tildeling af plads på regattapladsen..
2. Regattakontoret åbner fredag kl. 16.00. Lørdag og søndag er kontoret åben fra 07.00.
3. Stævn-Startnumrene til bådene udleveres KUN mod pant (DKK 75 pr stk.). Aflever
numrene igen umiddelbart efter brug. Man får ikke pant igen for tabte eller ødelagte
numre.
4. Rygnumrene til junior c og d langdistancen udleveres i regattakontoret. De
fastgøres med 4 sikkerhedsnåle som man selv skal medbringe.
5. Vejning foregår ved siden af regattakontoret. Junior C og D skal kun vejes én gang
for hele weekenden. Alle andre letvægts roere og styrmænd en gang pr. regattadag.
6. Ved 1000m start bruges startanlæg med lysregulering. Informer roerne og især
ungdomsroerne herom.
7. Tyske roere er kun startberettiget med gyldig licens.
8. Vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne omkring bådes sikkerhed.
9. Vær opmærksom på at klubbernes ledere også i nattetimerne skal holde opsyn med
deres roere. Overnatningsfaciliteterne skal efterlades opryddede og især rene.
10. I nattetimerne stiller arrangøren vagt på regattapladsen. Arrangøren hæfter dog ikke
for skader på både, tilbehør, årer og andet medbragt grej. Arrangøren overtager
ligeledes ingen ansvar for skader af enhver art opstået under stævnet og træning
grundet kollisioner.
11. Overnatningsbookinger skal være arrangøren hænde senest samtidig med
tilmeldingen. Der må ikke overnattes i telt på regattapladsen. Ved ankomst senere end
kl 20.00 om fredagen skal arrangøren orienteres herom under regatta@srgf.dk eller
+45 23 40 38 24.
12. Toiletter og bruserum findes på regattapladsen. De er åbne i tidsrummet. Lørdag ca.
07.00 – 20.00 og søndag ca. 07.00– 16.00. Uden for dette tidsrum bruges Toiletten
containeren.
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2. Regler
1. Reglement:
Løbene afvikles efter tyske regler - Ruderwettkampfregeln (RWR) des Deutschen
Ruderverbandes.
2. Banen:
Banelængden er 1000m.
For junior C og D langdistancen lørdag morgen er banelængden 3000m. Kortbanen er
350 og 250m.
3. Start:
Der er 6 baner som nummereres fra venstre mod højre set fra starteren.
Bådene lines op med stævnen. Ved 1000m, løb bruges startanlæg med lysregulering. Ved
350m og 250m startes med flag uden startanlæg.
4. Mål:
For at sikre korrekt resultatmåling skal alle foreninger sørge for at bådene er udstyret med
korrekt stævnnummer.
5. Trafikregler på regattabanen:
Gyldige trafikregler skiltes i programhæftet og i regattakontoret.
6. Tilmeldingsgebyr:
Tilmeldingsgebyret skal være betalt for at foreningens hold er startberettigede. Det er
foreningernes ansvar at skyldig tilmeldingsgebyr er betalt senest 1 time før løbet. Uden
betaling vil hold blive udelukket. Betalingsforpligtelsen bibeholdes og består også efter
udelukkelsen jf. § 24 Ziff. 2 und 3 der AWB.
7. Afmelding og holdændring:
Afmeldinger og holdændringer skal ske i regattakontoret hvor de nødvendige formularer
forefindes. Telefoniske ændringer er kun gyldige hvis de af foreningen følges op af en
ændring indleveret på formularer til regattakontoret.
8. Startnumrer:
Startnumre kan fås mod pantgebyr på dkk 75,- pr nummer. Numre udleveres fra
nummerstand fra lørdag ca 9.00 og søndag fra ca 7.00.
Rygnumre til junior C og D langdistancen udleveres samlet til foreningen i
regattakontoret.
9. Vejning:
Vægten er placeret i rummet ved siden af regattakontoret.
Styrmænd:
Styrmænd skal vejes en gang pr regattadag tidligst 2 timer og senest 1 time før deres
første løb.
Letvægtsroere:
Skal vejes en gang pr regattadag tidligst 2 timer og senest 1 time før deres første løb.
Klubrepræsentant skal ledsage roeren til vejning.
Junior C og D:
Skal kun vejes en gang for hele regattaweekenden. De skal vejes senest 1 time før deres
første løb.
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Vægttabel:
männlich
Altersklasse
Mannschaftsschnitt

weiblich

indiv.
Einzelgewicht

Mannschaftsschnitt

Kinder 12 Jahre

45,0 kg

Kinder 13 Jahre

50,0 kg

Kinder 14 Jahre

55,0 kg

indiv.
Einzelgewicht

52,5 kg

Junioren B (U-17)

62,5 kg

65,0 kg

52,5 kg

55,0 kg

Junioren A (U-19)

65,0 kg

67,5 kg

55,0 kg

57,5 kg

70,0 kg

72,5 kg

57,0 kg

59,0 kg

Senioren B (U23)
Senioren A
(offene
Altersklasse)
Masters (ab 27
Jahre)

Styrmænd:
Mænd: Masters, Senior A og B, Junior A og B 55kg
Kvinder: Masters, Senior A og B, Junior A og B 50kg
Extravægt: max. 10 kg
Junior C og D: Der er ingen mindstevægt for styrmænd.
Ved årgangsblandede løb bruges den ældste årgangs vægtgrænser til hele holdet.
10. Regattaplads:
Der må ikke køres med biler på græsarealerne - dette er pålagt af kommunen. Skub
traileren med håndkraft og følg pladschefernes anvisninger.
Oversigt regattaplads:
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11. Aldersklasser:
Oversigt:
Aldersklasse
Jungen und Mädchen
Junioren B/Juniorinnen B
Junioren A/Juniorinnen A
Senioren B/Seniorinnen B
Senioren A/Seniorinnen A
Masters männlich/Masters
weiblich

Forkortelse
national
Jung./Mäd.
JM B/JF B
JM A/JF A
SM B/SF B
SM A/SF A

Abkürzung
international

Alder

JMB/JWB
JM/JW
BM/BW
M/W

Under 15 År (U15)
15 til 16 År (U17)
17 til 18 År (U19)
under 23 År (U23)
Ingen begrænsning

MM/MW

MM/MW

mindst 27 År

Aldersklasser Mastersroning:
Aldersklasse Alder
Bemærkning
A
27 År
Mindstealder
B
36 År
Gennemsnitsalder
C
43 År
Gennemsnitsalder
D
50 År
Gennemsnitsalder
E
55 År
Gennemsnitsalder
F
60 År
Gennemsnitsalder
G
65 År
Gennemsnitsalder
H
70 År
Gennemsnitsalder
I
75 År
Gennemsnitsalder
J
80 År
Gennemsnitsalder
K
85 År
Gennemsnitsalder
12. Handicap Masters- løb:
Ved sammenlægning af masters løb roes efter handikap.
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3. Ankomst
Adresse: Damstien 28, 6100 Hadersleben.
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4. Parkering
Det er pga. den begrænsede plads ikke muligt at parkere på regattapladsen. Bilerne der
trækker trailerne kan parkere på Frejasvej, Odinsvej og Thorsvej (Se kort 1.)
Vær opmærksom på at det er et beboelsesområde så i ikke blokerer for indkørsler og
holder i indsnævringerne. Der skal til enhver tid være plads til brandbiler mm. Dette
kontrolleres af kommunens p-vagter.
Alle andre køretøjer skal parkeres på offentlige p-pladser (se kort 2)
Kort 1:

Kort 2:

5. Fahrtordnung
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5. Trafikregler
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6. Træning
Vær opmærksom på at der om fredagen stadig sættes bane op. De involverede motorbåde
vil ikke tage særligt hensyn til robåde over de almindelige trafikregler (Søloven).
Da stævnet starter ed en langdistance må der i tidsrummet 7.00-10.30 kun være både til
disse løb på vandet. Alle andre hold må ikke træne lørdag morgen. PGA stoppet til
langdistancen til der ikke være undtagelser herfra. Vi håber i har forståelse herfor og at i
som foreninger hjælper med at overholde dette,
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