111:e DISTANSKAPPRODDEN
Förbundsmästerskap i inriggad fyra
Waxholm Archilpelago Race
Kortdistansen
2021
Tävlingsdatum: 2021-09-11
Tävlingsplats: Vaxholm (starten av Distanskapprodden sker i Stockholm)
Anmälan senast: 2020-08-30
Vaxholms Roddförening bjuder in till en härlig tävlingsdag i Vaxholm. Vi har fyra tävlingar som
avgörs under samma dag. De olika tävlingarna framtagna för att alla ska kunna ro eller paddla utifrån
sina ambitioner. Vi hoppas på fint väder och god fairness för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt
när du besöker Skärgårdens huvudstad.
Distanskapprodden och förbundsmästerskapet i inriggad fyra är ursprungstävlingen. Här kan ni du
tävla med dina kompisar på den längre sträckan Stockholm till Vaxholm.
Waxholm Archilpelago Race (WAR) avgörs i kustroddbåtar, roddsportens ”mountenbikes”.
Bansträckan är den samma som Distanskapprodden.
Kortdistansen är tävlingen för alla från nybörjare till erfaren roddare eller kanotist. Tävlingen sker på
Tallaröfjärden som ligger utanför Eriksö Sjösportcentrum. Banan är utmanade då den innehåller
kraftiga svängar och rundningar av ett antal ”holmar” på fjärden. Du tävlar själv eller med dina
kompisar i roddbåtar eller kanoter.

Lördag den 11/9
Lopp
Tid
Båt
Klass
Banlängd (m)
1
15:00
Inriggad fyra
Senior D
14500
2
15:00
Inriggad fyra
Senior H
14500
3
15:00
Inriggad fyra
Senior mix
14500
4
15:00
Kustroddsingelsculler
C1x D
14500
5
15:00
Kustroddsingelsculler
C1x H
14500
6
15:00
Kustroddubbelsculler
C2x senior öppen*
14500
7
15:00
Kustroddscullerfyra
C4x senior öppen*
14500
8
10:00
Kortdistansen
Båtklasser**
5000
*Dam, Herr eller Mix
**Dam, Herr, Mix samt (Junior A-C), C1x, C2x, C4x, 1x, 2x, Inriggad fyra, kanottyper

Tävlingsbestämmelser
Svenska Roddförbundets tävlingsbestämmelser följs. Arrangemanget genomförs utifrån, SR:s
Inriktning och konsekvenser avseende SR:s verksamhet med hänsyn till uppdaterade riktlinjer,
gällande Corona.
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Anmälan
Anmälan görs i första hand på regattaarrangörernas Anmälningsblankett (excel-fil), vilken kan laddas
ner från förbundets hemsida. Anmälningsblanketten skickas via e-post till
ordforande@vaxholmsrodd.se. Vi kommer att bekräfta Er anmälan. Det ankommer på avsändaren att
kontrollera att bekräftelse sker.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2020-08-30 kl 24:00.
Efteranmälan kan göras fram till en timma före start (extra avgift tillkommer).

Startlista
Startlista finns tillgänglig på www.vaxholmsrodd.se och Face Book Distanskapprodden från
2021-09-02.

Anmälningsavgift
Distanskapprodden och WAR
Inriggad fyra, 800kr
C1x, 200kr
C2x, 400kr
C4x, 800kr
Kortdistansen
100kr per deltagare (person)
Efteranmälan innebär dubbelanmälningsavgift.
Betalning sker senast 2021-08-30
Bankgiro, 5592-3726
Swish, 1233785136

Trafikregler
Då tävlingen genomförs på allmänt vatten gäller sjötrafikreglerna.

Priser
Förbundsmästerskapsmedalj i lopp 1–3.
Distansenplakett i lopp 1-3 (endast 1: a plac)
Vandringspris i lopp 1
Medalj i lopp 4-7 (endast 1: a plac)
Lottning av priser i lopp 8:a

Inkvartering
Se https://www.destinationvaxholm.se/sv/boende/

Servering
Lättare servering kommer att erbjudas (kaffe/te, smörgåsar och kaffebröd).
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Banan
Distanskapprodden och WAR
Start vid Fjäderholmarna utanför Djurgården i Stockholm och sträcker sig till Vaxholm med
målgång vid VRF:s roddhus. En sträcka på ca 14,5 kilometer.
Tävlingsförhållandena är mycket utmanande och spännande. Banan går över stora öppna
fjärdar med krabbsjö från vindar och båttrafik. Banan är mycket vacker då den löper genom
mellanskärgården.
Kortdistansen
Start och mål sker vid VRF:s roddhus. Banan sträcker sig runt Tallaröfjärden och är ca 5 km.
Banan är relativt väderskyddad avseende vind och vågor.
Logistik
Då start och målgång sker på olika platser så är det bra att se över logistik med båtmaterial
och besättning. Starttiderna är anpassade så att samma båtmaterial kan användas vid bägge
startplatserna se kartbilderna för planering.
Hålltider:
10:00 Start kortdistansen
14.00 Sjösättning av båtarna vid Stockholms Roddförening
14.40 Upprop och fastsättning av startnummer, genomförs av följebåt vid starten
15.00 Start Distanskapprodden och WAR
16.00 Målgång
Upplysningar
Upplysningar om tävlingen lämnas av:
Per Hallmén Lundberg per.lundberg@lillsved.se mob. 070-493 22 46
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