Gymnasierodden 2020
Tisdag 29 september 2020

Tävlingsdatum:

Djurgårdsbrunnsviken

Tävlingsplats:

Torsdag 24 september 2020 klockan 12.00

Anmälan senast:

2020 blir det sextonde året i följd som Gymnasierodden arrangeras på Djurgårdsbrunnsviken.
Första året var det bara tre gymnasier som deltog, nämligen Danderyd, Tibble och Åva.
Alltefter som åren gått, har fler gymnasier medverkat, till exempel Bernadotte Gymnasiet,
Campus Manilla Gymnasium, Enskilda Gymnasiet, Franska skolan, Grennaskolan, Hersby
Gymnasium, Nacka Gymnasium, Norra Djurgårdsgymnasiet, PA Fogelström, Tyska skolan,
Viktor Rydbergs Gymnasium, Östra Real. Förra året vanns inriggarpokalen av Tyska skolan.
Tid och plats:
Datum: tisdag 29 september 2020
Plats för tävlingen: Djurgårdsbrunnsviken
Båtplats och samling: Stockholms Roddförenings båthus, Lidovägen 22
Lagledarmöte: Klockan 11.00 den 29 september i båthuset
Första start försök: Klockan 12.30 på Djurgårdsbrunnsviken
Arrangör: Östra Roddistriktsförbundet (ÖRDF) och Stockholms Roddförening
Tävlingsledare: Bo Berglund
Inbjudna tävlingsklasser:
Lopp nr
1
3
5
7

Klass
Inriggad fyra, personal
Inriggad fyra, flickor
Inriggad fyra, pojkar
Inriggad fyra, mixed pojkar/flickor

Sträcka
650 meter
650 meter
650 meter
650 meter

Starttid

Anmälan
Anmälan görs senast torsdagen den 24 september 2020 klockan 12.00 via mail till:
regatta@ostrarodd.se. Anmälan ska innehålla: Skolans namn, skolans representant och
faktureringsadress. För varje lag, som ska anmälas, anges loppnummer och besättning.
Försök
Stockholms Roddförening (SRF) har tre inriggade fyror (två i plast och en i trä). Arrangörerna
ska försöka låna in ytterligare inriggade fyror från andra roddklubbar i Stockholm. Om fler
lag anmäls i ett inriggarlopp än det finns tillgängliga båtar, så medför det att försöksheat
kommer att genomföras för kvalificering till A- respektive B-final.
Lagledarmöte och lottning
En genomgång av startlistan och tävlingsreglerna inklusive poängberäkningen görs på ett
lagledarmöte på tävlingsdagen den 29 september klockan 11.00. Lottning av båtar och banor
görs också vid lagledarmötet.
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Första start
Första försöksheatet startar klockan 12.30. Därefter försöker vi starta ett heat
eller en final var 20:e minut beroende på antal anmälda lag och antal tillgängliga båtar.
Slutgiltig ordningsföljd och starttid för loppen fastställs vid lagledarmötet.
Priser och resultatlista
Segrande lag i varje lopp tilldelas guldmedaljer. Tvåorna och treorna får silver- respektive
bronsmedaljer. Bästa skola sammanlagt i fyror eller åttor får en inteckning i vandringspokalerna för inriggade fyror respektive utriggade åttor. Resultatlistan kommer efter tävlingen
att presenteras på webbsidan www.ostrarodd.se.
Anmälningsavgifter
Fyror:
550:-/lag
Arrangören kommer efter tävlingen att sända en faktura till den adress som angivits vid
anmälan.
Servering
Kaffe, te och läsk samt smörgåsar och bullar mm kan köpas vid SRF:s båthus mot kontant
eller swish-betalning.
Träning
Arrangören rekommenderar att deltagande lag har minst fem turer i inriggade fyror.
Träning kan genomföras hos Stockholms Roddförening eller någon annan roddklubb i
Stockholmsområdet efter överenskommelse.
Klubb
Akademiska RF
Hammarby IF
Lidingö RK
Stockholms Polisens IF
Stockholms RF

Plats för båthus
Brunnsviken
Under Skanstullsbron
Kyrkviken
Under Tranebergsbron
Djurgårdsbrunn

Ytterligare information
kan lämnas av
Bosse Berglund
Stockholms Roddförening och ÖRDF
Östra Roddistriktsförbundet
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Kontaktperson
Daniel Queiros
Anders Haulin
Lars Hallén
Jan Knejp
Bo Berglund

Telefon
073-2429319
073-3211646
070-8655180
070-5933938
072-5667879

E-post: boberglund2@gmail.com
Mobil: 072-5667879
Tele: 08-947466
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