
STUURLIEDENINSTRUCTIE
RSM Saurus International Regatta 2019

Voor de volledige wedstrijdbepalingen kan je terecht op: saurusinternationalregatta.com

http://saurusinternationalregatta.com
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Races
● 1500m Achtervolgingsrace
● 250m      Boord-aan-boord race

➔ Beide met doorstart. 
➔ De races volgen gelijk na elkaar



Tijdschema
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Sluiting meldtafel 8:00 10:10 12:50 15:00

Vlot open 8:30 10:40 13:20 15:50

Vlot dicht 9:05 11:30 14:05 16:35

Start 1500m 9:50 12:15 14:50 17:20

Start 250m 10:15 12:40 15:15 17:45

Blokindeling zie: www.saurusinternationaregatta.com

http://www.saurusinternationaregatta.com


Vlotten
● Voordat je gaat vlotten, moet je je aanmelden bij het 

aanmeldhokje. Deze zal bovenaan de trap staan en hier 
wordt bijgehouden dat iedereen op tijd het water op gaat.

● Volg altijd de instructies op van de vlotcoördinator!
● Als je een boot over neemt, zorg ervoor dat de hele ploeg 

klaar staat. Pas dan mag de boot die je overneemt 
aanleggen. 

● Voor het aanleggen moet er worden rond gemaakt om de 
keerboei. 



Vlotten overzicht



Traplopen

Bekijk in deze video hoe je met een C4+ van een trap loopt:

https://docs.google.com/file/d/1FAqXOm64QshvVkjslzXbmE4chkZoqM9_/preview


Baankaart

➔ Een grotere versie is 
beschikbaar op de 
website 
(www.saurusinternationalr
egatta.com) 

http://www.saurusinternationalregatta.com
http://www.saurusinternationalregatta.com


Oproeien

● Tijdens het oproeien kan het zijn dat er andere 

scheepvaart op het kanaal vaart. Houd dus goed 

stuurboordwal tijdens het oproeien. 

● Ga niet voorbij de rood-witte tonnen met oproeien. 

● Er wordt gestart op volgorde van de startnummers, van 

laag naar hoog. 

● Let op de instructies van de kamprechters!



1500m
● De start zal een doorstart zijn. Zorg dat je aansluit bij de 

doorstart.
● Inhalen is toegestaan tijdens het hele 

parcours. De opgelopen ploeg moet 
wijken voor de oplopende ploeg. 

● Pas op! De 1500m vaart onder een 
brug door. Hier zijn de inhaal regels
aangepast: De oplopende ploeg moet
wijken voor de opgelopen ploeg. 

● Na de finish direct door roeien naar de 250m.



250m 

● Het is een boord-aan-boord race. Even rugnummers 
starten stuurboord en oneven rugnummers bakboord. 

● De start is een doorstart. 
● Let op: volg de wal aan stuurboord! Bakboordwal wijkt uit 

en is dus niet recht. 
● Uitroeien is niet mogelijk door beperkte ruimte op het 

water. 
● Houd na de finish stuurboordwal aan.



Protest

● Is er tijdens de wedstrijd iets gebeurd waar je protest 
tegen wilt aantekenen?
○ Steek direct na de finish van de betreffende afstand je 

hand op. 
○ Ga zodra je van het water af bent naar een 

kamprechter of iemand van de wedstrijdleiding. 



Stuurinstructie afronden

● Om de stuurinstructie af te ronden moet er een korte 
vragenlijst worden ingevuld. 

● Klik op de link om naar de vragenlijst te gaan:
https://forms.gle/p19JHoh7FGu9opH48 

➔ Als je de vragenlijst niet invult mag de ploeg niet 
starten!

https://forms.gle/p19JHoh7FGu9opH48

