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ALGEMEEN
• Door de beperkte ruimte op de rivier de Amstel, is de organisatie van de Heineken Roeivierkamp
genoodzaakt een limiet te stellen op het aantal deelnemende ploegen om de veiligheid en kwaliteit van de
wedstrijd te waarborgen. Voor elke divisie is daarom een maximumaantal toegestane deelnemers
vastgesteld.
•

Voor de divisies1 5, 6, 11, 16, 29, 30, 49 en 51 zijn geen deelnemerslimieten vastgelegd. Voor deze divisies
geldt de Heineken Roeivierkamp als een klassements-afhankelijke wedstrijd (vastgesteld door de
Koninklijke Nederlandse Roeibond).

•

De kwalificatieregels, die hieronder worden benoemd, zullen enkel van toepassing zijn wanneer de
organisatie vaststelt dat de gestelde deelnemerslimiet van een of meerdere divisies is overschreden, en het
maximumaantal deelnemers voor de gehele Heineken Roeivierkamp is bereikt.

•

De organisatie streeft ernaar om zoveel mogelijk ploegen deel te laten nemen aan de Heineken
Roeivierkamp. Mocht het maximumaantal deelnemers in een veld zijn bereikt, maar in overige velden niet,
staat het de organisatie vrij om het maximumaantal deelnemers in een veld te veranderen.

•

De organisatie is in haar recht om af te wijken van de regels in dit document wanneer zij acht dat dit nodig,
dan wel passend is.

DIRECTE KWALIFICATIE
• Ploegen die, gebaseerd op de resultaten van de voorgaande editie (49e Heineken Roeivierkamp), in de
bovenste 50% van de het desbetreffende veld zijn geëindigd, kwalificeren zich direct voor de eerstvolgende
editie. Hiermee is de desbetreffende ploeg verzekerd van vrijstelling voor de loting van de volgende editie
van de Heineken Roeivierkamp.
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•

Een directe kwalificatie voor het de volgende editie van de Heineken Roeivierkamp wordt toegekend aan
de betreffende roeivereniging waar de deelnemende ploeg deel van uit maakt. Welke ploeg gebruik zal
maken van de directe kwalificatie in de daaropvolgende editie, is aan de vereniging om te bepalen.

•

Het is onmogelijk om directe kwalificaties te ruilen tussen verschillende divisies, sekse of tussen
verschillende verenigingen (uitzondering veteranen divisies, zie: VETERANEN DIVISIES)

•

Om aanspraak te maken op directe kwalificatie voor de eerstvolgende editie, dient 75% van de roeiers van
een ploeg lid te zijn van dezelfde vereniging. Wanneer een ploeg niet aan deze eis voldoet, kan deze ploeg
geen directe kwalificatie voor de volgende editie van de Heineken Roeivierkamp behalen. Een
uitzondering op de regel geldt voor ploegen die zich de eerstvolgende editie inschrijven met een ploeg
waarvan minstens 75% van de roeiers overeenkomt met de deelnemers uit de combinatie van de
voorgaande editie.

•

Roeiverenigingen die recht hebben op directe kwalificaties worden geacht de wedstrijdorganisatie van de
Heineken Roeivierkamp binnen de gestelde inschrijfdeadline op de hoogte te stellen of zij gebruik maken
van deze directe kwalificaties. Let op: de inschrijfdeadline voor binnenlandse ploegen verschilt van die van
buitenlandse ploegen.

•

Wanneer een vereniging niet gebruik wenst te maken van een directe kwalificatie binnen een divisie, zal
deze plek vervallen en in de lotingsprocedure worden opgenomen.

Voor de divisies en nummers zie: https://roeivierkamp.com/nl/divisies/

INDIRECTE KWALIFICATIE (LOTING)
• Wanneer het voorkomt dat de gestelde inschrijflimieten van een divisie overschreden worden, en een
ploeg 1) geen directe kwalificatie heeft behaald in de vorige editie of 2) niet heeft deelgenomen aan de
voorgaande editie van de Heineken Roeivierkamp, zal deze ploeg op basis van loting alsnog kans maken
op deelname.
•

50% van de deelnemers aan een divisie wordt bepaald door loting (dit percentage kan hoger uitvallen
wanneer een of meerdere ploegen in de betreffende divisie geen aanspraak maken op hun directe
kwalificatie).

•

Binnenlandse ploegen en buitenlandse ploegen ondervinden een separate lotingsprocedure. De
Heineken Roeivierkamp is van origine een Nederlands evenement, en zal daarom een verdeling
Nederlandse ploegen en buitenlandse ploegen van respectievelijk 75% en 25% nastreven.

REGELS & UITZONDERINGEN
• Wanneer een vereniging meedingt naar indirecte kwalificatie, en daarbij een plek toegewezen krijgt, maar
deze tijdens de daaropvolgende Heineken Roeivierkamp niet benut, zal de Wedstrijdleiding een directe
startplek voor de daaropvolgende editie van de Heineken Roeivierkamp in mindering brengen voor de
desbetreffende vereniging. Fictieve boten inschrijven voor de loting om kansen voor deelname te vergroten
zal leiden tot het in mindering brengen van de directe startplek voor de desbetreffende vereniging.
•

Bij een oneven aantal deelnemers in een veld bij de voorgaande editie zal het aantal direct te plaatsen
deelnemers naar boven worden afgerond (i.e. bij een veld van 15 ploegen zullen er 8 een directe
kwalificatieplaats krijgen).

•

Bij de veteranen divisies zijn de regels omtrent directe kwalificatie en indirecte kwalificatie van toepassing
op grond van onderverdeling naar leeftijdscategorieën.

•

Verenigingen zijn vrij om directe kwalificaties voor een specifieke leeftijdscategorie binnen het veteranen
veld te ruilen voor een andere leeftijdscategorie. Dit betekent dat een directe kwalificatie binnen het
veteranen veld kan worden omgezet naar een andere leeftijdscategorie.

