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Fairness protocol Westelijke Regatta 2018
Uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport
is zijn deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen. Het hoofd van de jury monitort samen met de
wedstrijdleiding en een onafhankelijke fairness commissie de weersituatie en neemt waar nodig maatregelen.
Dit protocol beschrijft hoe de organisatie van de Westelijke Regatta met onveilige en oneerlijke situaties
omgaat. De algemene regels voor veiligheid en eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor
Roeiwedstrijden. Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 32.9 RvR de praktische
uitwerking ervan. Het veiligheidsplan van de Westelijke Regatta beschrijft hoe de organisatie om gaat met de
veiligheid tijdens het evenement.
Per 2018 wordt voor een aantal velden gestart in 8 banen. Dit verandert een aantal mogelijkheden die
betrekking hebben op het schuiven van de gebruikte van banen. Indien de fairness commissie adviseert dat
de 6 normaal gebruikte banen (1-6) niet eerlijk genoeg zijn, zijn er conform artikel 32.9 RvR de volgende
opties beschikbaar:
●
●
●
●
●
●

Meest eerlijke banen gebruiken
Races uitstellen of vervroegen
Races verroeien met minder banen
Time trials varen
Toewijzing banen finale als voorwedstrijd als time trial is verroeid
Als de eerdere ronde eerlijk is verroeid, dan kunnen de snellere ploegen op de snellere banen in de
finale worden ingedeeld indien dit volgens de windmatrix noodzakelijk is (waaier)

Vanwege het volle programma van de wedstrijd zijn niet alle opties haalbaar. Hieronder staat genoemd
welke maatregelen de organisatie haalbaar acht (in volgorde van wenselijkheid).
Bij voorwedstrijden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terug van 8 naar 6 banen
Als time trial per race waarbij de promotiecode gehandhaafd blijft
Als time trial per veld
Gebruik van de meest eerlijke banen (0 t/m 9)
Banen tot verboden gebied verklaren
Start op een eerder of later tijdstip; door velden te verschuiven tussen de blokken
Het veld niet door laten gaan, er zal dan geen uitslag zijn

Bij finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terug van 8 naar 6 banen aan de hand van herzien promotieschema
Banen tot verboden gebied verklaren
Gebruik van de meest eerlijke banen (0 t/m 9)
Wijzigen van boei indeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was)
Start op een eerder of later tijdstip; door velden te verschuiven tussen de blokken
Time trial per A, B, etc. Finale
Veld gaat niet door. Indien mogelijk wordt de uitslag vastgesteld op basis van de laatst verroeide
ronde als time trial
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De ex aequo norm voor de time trials is 0.20 seconden.
De consequentie van een ex aequo:
● Bij voorwedstrijden: wanneer de weersomstandigheden het toelaten zal de finale met zeven ploegen
worden verroeid. In het geval van ex aequo bij een voorwedstrijd met 8 banen zullen de acht snelste
tijden uit de voorwedstrijden door gaan naar de finale. Wanneer dit plek 8 en 9 betreft zullen beide
niet door gaan naar de finale en zal deze verroeid worden met 7 ploegen.
● Bij finales: beide ploegen zullen dezelfde plaats toegewezen krijgen, waar nodig zullen twee ploegen
een blik mogen ophalen.
Besluitvorming: Hoofd van de Jury, na overleg met wedstrijdleider m.b.t. haalbaarheid i.v.m. tijdschema.
Wedstrijdleider stelt eventuele nieuwe starttijden vast.

Communicatieschema
Er zijn enkele vaste communicatiemomenten vastgesteld waarbij op de website en via Time-Team zal worden
geïnformeerd over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Wanneer aanleiding is aan
te nemen dat er bijzondere omstandigheden zullen ontstaan waarvoor maatregelen, relevant voor de roeiers,
moeten worden genomen zullen extra momenten worden aangekondigd. Deze extra berichten zullen via
meerdere kanalen verspreid worden (zie communicatiemiddelen). De vaste momenten zijn:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

21:00
10:00 & 21:00
21:00

Tijdens de wedstrijd zal er gecommuniceerd worden rondom de eerste start (8.00 uur) en een uur voor de
eerste start van het middagblok (omstreeks 13.00 uur).
De basisinformatie die gedeeld zal worden:
Groen = er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst.
Geel = er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd,
kijk op de website voor meer informatie.
Rood = alles afgelast (per dagdeel).
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