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WELKOM
Beste Coastal-Roeiers,
Op 8 september heten wij jullie welkom in de Rotterdamse Haven voor een unieke wedstrijd
georganiseerd door de A.R.S.R. “Skadi”. De wedstrijd zal plaatsvinden tijdens de Wereldhavendagen,
een groot evenement waarbij Rotterdam helemaal in het teken staat van de Rotterdamse haven en
de mooie rivier de Maas. Dit is dan ook het water waar de wedstrijd op zal worden verroeid. Er zal
een race van ongeveer 4 kilometer rondom het Noordereiland worden gevaren, waarbij onder
andere de Erasmusbrug zal worden gepasseerd. Op dezelfde dag zullen wij ook een sprint voor
normale roeiboten in de Rijnhaven organiseren.
Uniek aan deze wedstrijd is dat vrijwel de gehele wedstrijd door toeschouwers op de fiets
gevolgd kan worden door middel van de rondweg over het Noordereiland.
Het belooft dus een gezellig en sportief evenement te worden op een bijzondere locatie!
Namens de organisatie,
Martijn Rom Colthoff en Sanne Verheul
Wedstrijdleiders coastal wedstrijd, Rotterdam Kramer Harbour Races

Skadi:
http://www.skadi.nl/
Wedstrijd:
https://www.harbourraces.com/
https://www.facebook.com/harbourraces/
Voorzitter vereniging: Wouter van Dam
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ORGANISATIECOMMISSIE
Algemene informatie
Naam Roeivereniging

A.R.S.R. Skadi

Naam van de regatta venue

Rotterdam Harbour Races

Voorzitter van de Jury

Peter Boeken

Wedstrijdleider

Sanne Verheul en Martijn Rom Colthoff

Hoofd Veiligheid

Hendrik de Raadt

NOODNUMMERS
EHBO
• 112 indien levensbedreigend
• Hoofd Veiligheid (Hendrik de Raadt): 06 12135453
Verloop wedstrijd
• Martijn Rom Colthoff: 06 20097493
• Sanne Verheul: 06 54643551

BEREIKBAARHEID VAN HET REGATTATERREIN
Het terrein bevindt zich op het Drijvend Paviljoen. Adres: Tillemakade 99, 3072 AX Rotterdam

Openbaar vervoer
De wedstrijdleiding raadt aan met het openbaar vervoer te reizen in verband met verkeersdrukte,
afsluitingen en omleidingen tijdens de Wereldhavendagen. Vanaf Rotterdam Centraal reist u met
metrolijn D richting de Akkers of metrolijn E richting Slinge in 7 minuten naar metrohalte
Wilhelminaplein. Deze bevindt zich op loopafstand van het wedstrijdterrein (zie afbeelding).

Auto en botenwagen
Het Scheepvaartkwartier en de Wilhelminapier zijn tijdens de Wereldhavendagen niet toegankelijk
voor auto’s. Indien u met de auto komt is het mogelijk om de auto om gratis bij de Kuip te parkeren
en vervolgens met tram 23 richting Marconiplein naar halte Wilhelminaplein te reizen. Het is ook
mogelijk om te parkeren bij Rotterdam Zuidplein of Rotterdam Slinge in relatief goedkope
parkeergarages. Vanaf hier kunt u verder met het de metro; met metrolijn E richting Den Haag
Centraal of metrolijn D richting Rotterdam Centraal naar metrohalte Wilhelminaplein.
Een andere optie is om met de auto te parkeren op het parkeerterrein bij de SS Rotterdam. U kunt
voor deze optie het beste navigeren naar de Maashavenkade en vindt de parkeerplaats bij de
rotonde aan het einde van de straat. Parkeerkosten bedragen hier 3 euro per uur of maximaal 15
euro per dag (maximale doorrijhoogte 2,30m).

Botenwagens op zaterdag
Mocht u op zaterdag al u boot naar Rotterdam willen brengen dan kunt u deze op het terrein van
Skadi parkeren. Op zondagochtend kunt u vervolgens de boot vanuit Skadi naar het Drijvend
Paviljoen rijden. Indien u de trailer gedurende nacht wilt stallen kunt u het beste een mailtje sturen
naar harbourraces@skadi.nl of contact opnemen met Hendrik de Raadt (06 12135453).
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Botenwagens op zondag
De auto’s met aanhangers voor de coastal boten kunnen in het bruin gearceerde gebied laden en
lossen. Daarbij kunnen de coastal boten worden afgeladen en op een handtrailer naar het Drijvend
Paviljoen worden gereden. De auto’s en aanhangers kunnen worden geparkeerd bij de parkeerplaats
ter hoogte van de SS Rotterdam (zwarte cirkel). Daar kunnen zij tegen betaling parkeren tot het
einde van het evenement. De handtrailers mogen in het bruin gearceerde gebied worden neergezet.
Let op! De boten dienen zondagochtend tussen half 8 en 8 uur aanwezig te zijn. Er zullen vrijwilligers
klaar staan om te helpen met het rijden en tillen van de boten.
Contactpersoon: Hendrik de Raadt (06 12135453) Commissaris Materieel Harbour Races

Fietsen
Fietsers kunnen hun fiets bij het Drijvend Paviljoen parkeren. Het is niet toegestaan om fietsen op de
kade te plaatsen.
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Looproute en ligplaats Drijvend Paviljoen

BOTEN- EN WEDSTRIJDTERREIN
Registratiecentrum
Registratie is mogelijk bij de wedstrijdtafel op
het Drijvend Paviljoen. Deze zal duidelijk zijn
aangegeven met een bordje. Hier kunt u
eventueel een wijziging doorgeven in uw
opstelling. En hier krijgt u het definitieve
tijdsschema. Indien u een boot huurt betaalt u
hier nog de botenhuur en ondertekent u een
vrijwaringsverklaring.

Om 8:45 zal het eerste palaver worden
georganiseerd voor de dames. Om 12:30 uur
voor de heren. Deze zullen plaatsvinden in het
auditorium van het Drijvend Paviljoen

Botenterrein
Er is een klein stukje grond naast de
botenwagens voor de sprints waarop de
handtrailers kunnen worden achtergelaten na
het te water laten van de boten.

Ruimte voor de meeting van de
ploegcaptains

Kleedkamers en douches

Tijdens de coastalwedstrijd in Rotterdam
zullen er 2 palavers worden georganiseerd.
We informeren iedereen daarbij over het
parcours en de procedure vooraf en
gedurende de start. Tevens zal er aandacht
worden besteed aan veiligheid en de gang van
zaken na de finish.

Sanitaire voorzieningen

Op de kade zullen kleedkamers en douches
beschikbaar zijn. Deze zullen worden
aangegeven met bordjes.

Het Drijvend Paviljoen beschikt over de nodige
sanitaire voorzieningen.

Logistiek tewaterlatingen en botenwissels
Tussen half 8 en half 9 uur gaan de boten te water. Hiertoe zullen ze gereden, dan wel gedragen
worden, naar het Drijvend Paviljoen aan de Rijnhaven. Er zijn hulptroepen aanwezig om de boten te
water te laten. Daar zullen ze klaarliggen voor de eerste heat.
Na de eerste heat komen de boten terug aan het ponton. De deelnemers van de tweede dames heat
worden verzocht klaar te staan om direct in te stappen en het water op te gaan. Op deze manier
voorkomen we opstopping bij de vlotten die ook voor de Harbour sprints worden gebruikt.
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Na de tweede heat worden de boten naar de steigers van de watertaxi geroeid. Houd er rekening
mee dat hier enige wachttijd mee gepaard kan gaan. Volgt u hierbij de instructies van
wedstrijdleiding en Harbour commissie op.
Vanaf 13:30 dienen de heren, die starten in de eerste heat voor heren, klaar te staan. We zullen de
ploegen in boten vervoeren naar de steigers van de watertaxi waar ze de boten kunnen betreden. Na
de eerste heat voor heren zal er direct worden gewisseld aan het ponton met de tweede heat en
uitgezet om opstoppingen aan de vlotten die voor de roeiwedstrijd worden gebruikt te voorkomen.
Het is mogelijk dat een enkele boot direct uit het water wordt gehaald indien deze niet meer wordt
gebruikt tijdens de tweede heat voor heren. Na de 2e heat in de middag worden de boten uit het
water gehaald en kunnen ze opgeladen worden. Ook hiervoor zijn hulptroepen aanwezig.

Eten en drinken
Op het Drijvend Paviljoen zijn verschillende
soorten drank, snacks en tosti’s te verkrijgen.

Medische faciliteiten
De eerste hulp zal zich naast de wedstrijdtafel
of in het torentje op het Drijvend Paviljoen
bevinden. Dit wordt duidelijk aangegeven met
een bord. De AED kan worden gevonden in
het restaurant Lantarenvenster op de kade. U
Google
vindt Lantarenvenster door
na Maps
verlaten van
het Drijvend Paviljoen via de loopbrug naar

links te lopen en de kade aan de noordzijde
van de Rijnhaven te volgen. De
wedstrijdleiding heeft contact met
reddingsdiensten via de Wereldhavendagen
voor calamiteiten tijdens de wedstrijd.

Warming-up
Er zijn geen faciliteiten met betrekking tot een
warming-up. Noch op de wal, noch op het
water. De ploegen dienen hier rekening mee
te houden in hun voorbereiding van de
wedstrijd.

DE RACES
Meeting van de ploegcaptains / palaver
Om 8:45 zal het palaver voor de damesploegen plaatsvinden de VIP tent links op het ponton.
Om 12:30 zal het palaver van de herenploegen, hiervoor verzamelen we bij de wedstrijdtafel.

Het wedstrijdgebied en parcours
De ploegen gaan vanaf het ponton of de
taxiplaats te water in de Rijnhaven voor
de aanvang van het tijdslot. Hier zijn
beperkte mogelijkheden om warm te
roeien. Van de havendienst krijgt de
wedstrijdleider toestemming om de
boten naar het startgebied te leiden.
De startlijn is aangegeven met de gele
stippellijn ter hoogte van het
Nederlands Fotomuseum, ongeveer 200
meter ten oosten van Hotel New York.
De wedstrijd wordt gevaren op
stromend water. Bijzondere aandacht
wordt daarom van de ploegen gevraagd
voor hun positionering voor de
start(lijn). Er is bij de start een boot
aanwezig zijn waarop het hoofd van de
jury aanwezig is.
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De route leidt door het tweede brug gat aan de rechter (stuurboord)zijde. Direct na dit brug gat
wordt een bocht naar bakboord genomen. Het is niet noodzakelijk om deze bocht strak te nemen.
Vervolgens wordt een bocht naar stuurboord gevaren. Gedurende ca. 1,5 kilometer liggen langs het
Noordereiland gele stalen boeien. Deze dienen aan stuurboord gehouden te worden (dus niet tussen
de wal en de boeien). Vervolgens houden de ploegen een zelf te bepalen route langs het
Noordereiland aan. Houd niet te strak de oever in verband met stroming en afgemeerde schepen.
Na het ronden van het Antwerpse Hoofd gaat de route recht onder het middelste bruggat van “De
Hef” door. Ca. 500 meter na “De Hef” bevindt zich de finish tussen twee vaste punten op de wal ter
hoogte van het Wilhelminaplein. De boten wachten in het geel gearceerde gebied vlakbij de finish,
voor de Erasmusbrug, tot alle boten gefinisht zijn. Na toestemming van de havendienst roeien ze
tegelijk, onder begeleiding terug, naar de Rijnhaven.
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Plaatsing en indeling van de ploegen
Woensdagavond zal de heatindeling bekend worden gemaakt. Deze zal op de website en op
facebook worden geplaatst. De hoogst geklasseerde ploegen in het KNRB Klassement Coastal Rowing
zullen gezamenlijk in een heat worden geplaatst.

Tijdwaarneming en publicatie resultaten
De tijd wordt digitaal waargenomen en bekend gemaakt gedurende de prijsuitreiking. Later zullen de
tijden worden gepubliceerd op https://rotterdamharbourraces.nl/.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het ponton, om 13:00 voor de dames en om 17:30 voor de
heren. Prijs voor de winnaars; veilige roeizwemvesten voor de winnende crew bij de vrouwen en
mannen. Gesponsord door Innovaren uit Warmond, importeur van Liteboat roeiboten. Dit is een
reeks lichte, stabiele roeiboten van recreatief tot Coastal Rowing wedstrijdboten.

INSCHRIJFGELD
De inschrijfkosten bedragen 60 euro. De botenhuur 40 euro (indien u van ons een boot huurt). Graag
van te voren overmaken naar het onderstaande rekeningnummer of bij registratie op de dag zelf
cash betalen.
Rekeningnr.

NL82RABO0381839273

Ten name van

A.R.S.R. Skadi

Plaats

Rotterdam

Onder vermelding van

t.a.v. Inschrijfgeld Harbour Races

Uiterlijke datum bijschrijving

05-09-2019 23:59
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VOORLOPIG PROGRAMMA (definitieve versie wordt verstrekt bij registratie)
7:30-8:30 Te water laden van de boten
8:45 Palaver Dames
Dames heat 1
•
•
•
•
•

9:00 roeiers naar de boten
10.05 start
10.30 finish
10.40 terugroeien
11.00 wisselen aan het vlot

Dames heat 2
•
•
•
•
•

11.00 roeiers wisselen aan het vlot
11.30 start
11.55 finish
12.05 terug roeien naar de taxiplaats
12.20 roeiers van taxiplaats naar ponton

12:30 Palaver Heren
13:00 Prijsuitreiking Dames
Heren heat 1
•
•
•
•
•

13.30 roeiers van ponton naar taxiplaats
14.45 start
15.10 finish
15.20 terug roeien
15.30 wisselen aan het vlot

Heren heat 2
•
•
•
•
•

15.30 roeiers wisselen aan het vlot
16.10 start
16.35 finish
16.45 terug roeien
16.55 vlot

17:30 Prijsuitreiking Heren
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SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE SPELREGELS
23. Bij de start (Regel 73)
Bij coastal rowing-evenementen is er geen startzone. De ploegen zijn verantwoordelijk voor hun
eigen materiaal in geval van schade.
Drie minuten voor de geplande starttijd moeten de ploegen zich in de buurt van de startlijn
bevinden.
De starter kan de wedstrijd laten beginnen zonder te letten op afwezigen.
24. De startprocedure (Regel 74)
24.1 De start (vliegend)
Elke boot mag zelf zijn positie kiezen op de startlijn, maar het is de verantwoordelijkheid van elke
ploeg om te zorgen dat ze andere boten niet hinderen. Als boten elkaar hinderen of als dat dreigt te
gebeuren, dan moet elke ploeg proberen dit te vermijden. Hoe dan ook moeten de ploegen de
instructies van de starter of de scheidsrechter opvolgen als dergelijke instructies worden gegeven.
De starter kan worden bijgestaan door andere scheidsrechters die onder zijn bevel staan. De starter
is in principe circa 50-100 meter achter de startlijn gepositioneerd. Hij zorgt ervoor dat hij duidelijk
zicht heeft op alle boten en dat de startsignalen duidelijk zichtbaar zijn voor alle ploegen op de
startlijn. De starter moet een duidelijk herkenbare jas dragen.
Er is een kamprechter die precies op de startlijn staat.
De kamprechter is verantwoordelijk voor het identificeren van eventuele boten die zich aan de
parcourszijde van de startlijn bevinden op het moment dat het startsein wordt gegeven. Hij brengt
onmiddellijk de starter en de scheidsrechters op de hoogte van zijn besluit hierover. De ploegen die
in overtreding zijn, krijgen een waarschuwing in overeenstemming met Regel 25.
De startprocedure is als volgt:
24.1.1 Het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat geen enkel deel van hun boot
zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt
gegeven. De kamprechter is niet verplicht om ploegen hierover instructies te geven voordat
het startsein wordt gegeven. Ploegen in het startgebied dienen te allen tijde nauwgezet de
instructies van de starter of de scheidsrechter op te volgen. Een ploeg die deze instructies niet
opvolgt, kan worden bestraft. Nadat hij het 3-minuten-, 2-minuten- en 1-minuutsignaal heeft
gegeven zoals omschreven in 24.1.2, 24.1.5 en 24.1.6 van dit handboek, mag de starter de
wedstrijd laten beginnen op de afgesproken tijd zonder te letten op de positie van de ploegen.
24.1.2 Drie minuten voor de start zal de starter tegelijkertijd:
• Drie vlaggen of ballen ballen boven of naast elkaar hijsen, duidelijk zichtbaar zijn vanaf de
startlijn en niet kleiner dan 50 cm in doorsnee; en
• Drie heldere, korte stoten op een toeter laten horen.
24.1.3 Alle boten moeten in de buurt van de startlijn blijven. Nadat de drie minuten zijn verstreken,
kan het startsein worden gegeven, zelfs als niet alle boten de startpositie hebben bereikt.
24.1.4 Elke ploeg moet zelf de tijd tot de start in de gaten houden. Het is de verantwoordelijkheid
van de ploegen om dicht bij de startlijn te zijn als de wedstrijd gaat beginnen en geen valse
start te veroorzaken. Er worden geen instructies gegeven aan ploegen over het aligneren,
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tenzij de kamprechter van mening is dat er te veel boten over de startlijn liggen en dat de
wedstrijd niet op een veilige of eerlijke manier kan beginnen.
24.1.5 Twee minuten voor de start zal de starter tegelijkertijd:
• Een van de drie opgehesen ballen laten zakken; en
• Twee heldere, korte stoten op de toeter laten horen.
24.1.6 Eén minuut voor de start zal de starter tegelijkertijd:
• Een van de twee resterende ballen laten zakken; en
• Eén heldere, korte stoot op de toeter laten horen.
24.1.7 Als de starttijd is aangebroken, geeft de starter het startsein door tegelijkertijd:
• De resterende bal te laten zakken; en
• Eén lange stoot op de toeter te laten horen.
Precies drie minuten na het begin van de startprocedure moet de starter de bal laten zakken.
Het moment dat de overgebleven bal naar beneden begint te zakken, wordt beschouwd als de
officiële start van de wedstrijd.
Samenvattende tabel van de startprocedure (vliegend)
Tijd
- 3 minuten
- 2 minuten
- 1 minuut
START

Massale valse start



Visuele signalen
3 ballen (rood met
een wit kruis)
2 ballen (rood met
een wit kruis)
1 bal (rood met
een wit kruis)
De resterende bal

laten zakken (rood
valt
met een wit kruis)
Starter zwaait met
zwaaien
de rode vlag

Geluidssignalen
3 korte stoten op
de toeter
2 korte stoten op
de toeter
1 korte stoot op de
toeter
Lange stoot op de
toeter
LANG
Herhaalde korte
stoten op de toeter
herhaald

24.1.8 Als de kamprechter van mening is dat er veel ploegen aan de parcourszijde van de startlijn zijn
op de aangegeven starttijd, of als de starter ziet dat er veel ploegen buiten hun schuld te laat
bij de start zijn, dan kan de starter naar eigen goeddunken de start vertragen. Hij kan ook de
wedstrijd op tijd laten beginnen en indien nodig straffen opleggen zoals voorzien in deze
regels.
Het aanpassen van de starttijd is niet mogelijk tijdens de Kramer Rotterdam Harbour Races in
verband met andere demonstraties van de Wereldhavendagen op de Maas.
24.4 Verlate start
Als de start van een specifieke bootcategorie om een bepaalde reden vertraagd is, zal de starter die
bootcategorie of -categorieën op de hoogte brengen van de vertraging. Als de hele wedstrijd later
moet beginnen, laat de starter alle signalen zakken. Hij begint opnieuw met het aftelproces van drie
minuten, nadat hij dit aan de wachtende ploegen heeft medegedeeld.
25. Valse start (Regel 75)
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Vliegende start – Een ploeg maakt een valse start als enig deel van de ploeg, de boot of het materiaal
zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt gegeven.
De kamprechter beslist of er sprake is van een valse start.
25.1 Consequenties van een valse start
25.1.1 Individuele valse start
Vliegende start – Een ploeg die een valse start veroorzaakt, mag doorgaan met de wedstrijd
maar krijgt een tijdstraf van een minuut. Na de finish wordt de ploeg, die een valse start heeft
veroorzaakt, zulks medegedeeld door de kamprechter.
25.1.2 Massale valse start
Als tijdens een wedstrijd de kamprechter aangeeft dat een aantal boten een valse start hebben
veroorzaakt, dan kan de starter besluiten de wedstrijd stop te zetten en opnieuw het startsein
te geven. Ook kan hij de wedstrijd laten doorgaan en straffen opleggen aan alle betrokken
boten. Als de starter besluit de wedstrijd te staken, doet hij dit door een rode vlag te hijsen en
herhaalde korte stoten op de toeter te geven. Als een massale valse start is veroorzaakt door
de weersomstandigheden of andere externe invloeden, maar de kamprechter is van mening
dat het een eerlijke start was, dan kan hij de starter adviseren de wedstrijd te laten doorgaan
met of zonder straffen voor de individuele ploegen.
26. Verantwoordelijkheid van de roeiers (Regel 77)
Alle ploegen moeten deelnemen in overeenstemming met de regels. Als een ploeg zich niet aan de
regels houdt, inclusief wanneer een boot een andere boot hindert en daarbij een voordeel behaalt,
kan de ploeg worden bestraft.
Een ploeg die om welke reden dan ook niet het volledige door de organisatiecommissie uitgezette
parcours afrondt, inclusief het niet ronden van enkele of alle keerpunten, moet hiervan aan het eind
van de wedstrijd melding maken bij de finishjury, bij een andere scheidsrechter of bij de
organisatiecommissie. Bij het resultaat van een dergelijke ploeg staat DNF (niet gefinisht).
27. Hinder (Regel 78)
Een ploeg hindert een andere ploeg als hij van baan verandert om te voorkomen dat een andere
ploeg kan passeren, als hij geen voorrang geeft als dat vereist is volgens deze regels of als hij een
aanvaring veroorzaakt met een andere ploeg door geen voorrang te geven als dat vereist is volgens
deze regels.
27.1 Voorrangsregels
Als drie of meer boten zich in dezelfde baan bevinden en een stuurman/vrouw redelijkerwijs van
mening is dat er onvoldoende ruimte tussen zijn boot en de andere is, dan kan de stuurman/vrouw
een van de ploegen waarschuwen door het bootnummer te roepen en te zeggen “Boot nummer --!”
–“Let op!” – “Geef voorrang!!” De aangesproken boot moet zijn koers voldoende veranderen om
ruimte te maken voor de andere boot. Zo niet, dan kan de scheidsrechter deze ploeg bestraffen.
Een boot of boten mag/mogen niet opzettelijk of anderszins een andere boot hinderen die op weg is
naar een keerpunt of een ander merkteken van het parcours.
Als twee of meer ploegen samenwerken om een andere ploeg of ploegen te benadelen of om een
andere ploeg of ploegen te helpen, kunnen alle ploegen van de club(s) of lidfederatie(s) die bij een
dergelijke samenwerkingsactie betrokken zijn, worden gediskwalificeerd.
27.2 Aanvaringen
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In geval van aanvaringen (van boten of riemen) en als een van de ploegen protesteert, zal de
scheidsrechter beslissen wie schuldig is en eventueel een straf opleggen aan de boot die
verantwoordelijk is voor de aanvaring.
27.3 Inhalen
Het is de verantwoordelijkheid van een ploeg die een andere ploeg inhaalt om die ploeg niet te
hinderen. Een ploeg die wordt ingehaald mag de inhalende ploeg niet in de weg varen.
Als een ploeg die wordt ingehaald de inhalende ploeg blokkeert of hindert door van koers te
veranderen of op andere wijze, kan de scheidsrechter de ploeg die de obstructie of hinder
veroorzaakt een tijdstraf van 60 seconden opleggen. Hij kan de ploeg ook uitsluiten van deelname of
andere passende maatregelen treffen in overeenstemming met het reglement.
27.4 Ronden van een keerpunt
Bij de keerpunten moeten ploegen voorkomen dat ze andere ploegen hinderen en zich aan de
inhaalregels houden.
De ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het sturen en moeten de aanwijzingen van de
scheidsrechters opvolgen, ook die van de scheidsrechters bij de keerpunten.
Om in het eindklassement van het evenement te komen, moeten alle ploegen alle keerpunten
ronden en het volledige door de organisatiecommissie aangegeven parcours afleggen.
28. Eind van de race (Regel 80)
Een ploeg heeft de wedstrijd voltooid als de voorsteven van zijn boot de finishlijn tussen de twee
boeien heeft bereikt. Alle ploegleden moeten de wedstrijd beginnen en afmaken.
29. Gelijke finish (Regel 81)
Als twee of meer ploegen zo dicht bij elkaar finishen dat het verschil niet kan worden bepaald, dan
wordt de uitslag een 'gelijke finish' genoemd tussen de ploegen in kwestie.
Als er in een finale een gelijke finish is tussen ploegen, dan komen ze op dezelfde plaats te staan in
het klassement en wordt/worden de volgende plaats(en) leeg gelaten. Als de gedeelde plaats een
medailleplaats is, zal de organisatiecommissie zorgen voor een zaag teneinde de medailles eerlijk te
verdelen.
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