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ALGEMEEN
• Vanwege de beperkte ruimte op de rivier de Amstel, is de organisa7e van de Heineken Roeivierkamp
genoodzaakt een limiet te stellen op het aantal deelnemende ploegen. Voor elke divisie is een maximum
aantal deelnemers vastgesteld.
•

Voor de divisies 5, 6, 11, 16, 29, 30 en 49 geldt geen limiet aan het aantal deelnemers, aangezien voor deze
divisies de Heineken Roeivierkamp onderdeel is van een jaarlijks klassement, georganiseerd door de
Koninklijke Nederlandse Roeibond.

•

De kwaliﬁca7eregels, zoals in dit document beschreven, zullen enkel in werking worden gesteld wanneer het
aantal, door de wedstrijdleiding verwachte, inschrijvingen voor een bepaalde divisie meer is dan de
gespeciﬁceerde limiet voor de betreﬀende divisie.

•

De wedstrijdleiding behoudt te allen 7jde het recht om af te wijken van de in dit document beschreven regels
wanneer zij dit nodig of gepast acht.

DIRECTE KWALIFICATIE
• Ploegen die in de bovenste helO van de uitslag van de voorgaande edi7e eindigen kwaliﬁceren zich direct voor
de edi7e van de Heineken Roeivierkamp voor het daaropvolgende jaar.
•

Een directe kwaliﬁca7eplaats wordt toegewezen aan de vereniging waar de ploeg die deze verdiend heeO
toebehoort. Welke ploeg van deze vereniging gebruik maakt van deze directe kwaliﬁca7eplaats voor de
volgende edi7e van de Heineken Roeivierkamp is aan de vereniging zelf.

•

Directe kwaliﬁca7eplaatsen zijn niet uitwisselbaar tussen verschillende divisies of tussen verschillende
roeiverenigingen.

•

Om in aanmerking te komen voor een directe kwaliﬁca7eplaats moeten ten minste 75% van de roeiers in een
ploeg lid zijn van dezelfde vereniging. Wanneer een ploeg hier niet aan voldoet, ontvangt deze geen directe
kwaliﬁca7eplaats voor de volgende edi7e van de Heineken Roeivierkamp. Een uitzondering op deze regel
wordt gemaakt wanneer een ploeg zich inschrijO waarvan ten minste 75% van de roeiers overeenkomen met
een ploeg die in de vorige edi7e in de bovenste helO van de uitslag is geëindigd.

•

Roeiverenigingen met een directe kwaliﬁca7eplaats moeten de wedstrijdleiding voor de deadline van de
inschrijfperiode laten weten of zij van plan zijn gebruik te maken van deze plaats. Voor buitenlandse ploegen
is dit een andere datum dan voor Nederlandse ploegen.

•

Wanneer een roeivereniging geen gebruik wenst te maken van een directe kwaliﬁca7eplaats voor een
bepaalde divisie, wordt deze plaats opengesteld voor ploegen die meedoen aan de lo7ng.

KWALIFICATIE DOOR LOTING
• Wanneer het aantal verwachte inschrijvingen hoger is dan de gespeciﬁceerde limiet voor een divisie zullen de
overige plaatsen op basis van lo7ng verdeeld worden over de ploegen die zich niet direct geplaatst hebben en
de ploegen die de vorige edi7e niet mee hebben gedaan. De lo7ng zal ten minste de helO van de
inschrijvingen van een divisie invullen.

•

Nederlandse ploegen en buitenlandse ploegen zullen apart geloot worden. Aangezien de Heineken
Roeivierkamp ten eerste een Nederlandse wedstrijd is, streeO de organisa7e er naar om de gelote plekken in
te vullen met 75% Nederlandse ploegen en 25% buitenlandse ploegen.

VETERANENDIVISIES
• Voor alle veteranendivisies zullen de toekenning van directe kwaliﬁca7eplaatsen en de toekenning van
plaatsen op basis van lo7ng apart geschieden voor iedere leeOijdscategorie.
•

Roeiverenigingen zijn vrij om directe kwaliﬁca7eplaatsen voor een bepaalde leeOijdscategorie in te wisselen
voor een plaats in een andere leeOijdscategorie. Dit is mogelijk omdat ploegen die in de vorige edi7e een
plaats in een bepaalde leeOijdscategorie hebben verdiend maar nu in een andere leeOijdscategorie willen
starten zo tegemoet gekomen kunnen worden.

