Ändringar i tävlingsreglementet inför säsongen 2016
Med anledning av beslut som har tagits i styrelsen och på årsmötet så ska vissa justeringar ske i
reglementet. Då dessa justeringar dock inte hinner föras in i reglementet innan första tävling har
vi här sammanställt de ändringar som är nyheter för säsongen 2016. Det är således detta som
gäller oavsett vad som står i reglementet.

Beslut tagna på årsmötet:
1. Alla tillåts ro med assymetriska årblad (sk big blades)
2. Om antalet roddare är fler än antalet banor i klasserna junior D och C ska delfinaler
tillämpas på samtliga regattor, förbundsmästerskap undantaget, vilket innebär att
antalet roddare delas in i heat enligt samma principer som vid lottning till försöksheat.
Lördagens delfinaler lottas i alla klasser. Till söndagens delfinaler görs seedning efter
lördagens resultat. Medaljer guld, silver och brons delas alltid ut i klasserna junior D och
junior C på samtliga regattor.
3. Matchracing på Sprinter SM har följande ”progression system” för att få fram finalister
2 startande – Alla båtar till final, bästa tid får bästa bana
3 startande – Den bästa tiden till final. Andre och tredje bästa tid ror semifinal
4 startande – Alla båtar till semifinal. Vinnarna i respektive semifinal till A-final.
Resterande till B-final.
5 startande – De tre bästa tiderna direkt till semifinal. Fjärde och femte bästa tid ror
kvartsfinal. I semifinalen samma som vid fyra startande.
6 startande – De två bästa tiderna direkt till semifinal. Övriga ror kvartsfinal. Vinnarna i
respektive kvartsfinal till semifinal.
7 startande – De bästa tiden direkt till semifinal. Övriga ror kvartsfinal. Vinnarna i
respektive kvartsfinal till semifinal.
8 startande – Alla båtar till kvartsfinal. Vinnarna till semifinal. Därefter samma som vid
fyra startande.
9 – 15 startande – De åtta bästa tiderna till kvartsfinal, resterande utslagna. Därefter
samma som vid 8 startande.
16 startande – Alla båtar till åttondelsfinal, därefter samma som vid åtta startande.
17 eller fler startande – De 16 bästa tiderna till åttondelsfinal, därefter samma som vid
åtta startande.

Beslut tagna av styrelsen:
Ändringar av lydelser i reglementet
1. Tävlingsbestämmelser 5 § - tillägg i sjunde stycket
Efteranmälningar till JSM, SM, DM, JDM, Sprint SM, Förbundsmästerskap för Jun B och C och
Tiohuggarmästerskap får göras fram till klockan 20.00 dagen före loppet. Vid inkomna
efter- eller avanmälningar kan en ny lottdragning om startnummer ske.
2. Tävlingsbestämmelser 6 § - ändring i första stycket
Senast en dag efter anmälningstidens utgång öppnas inkomna anmälningar av
tävlingsledningen. Om endast ett lag anmälts i en klass ska loppet ändå synas i startlistan
för att möjliggöra efteranmälningar. Om det inte blir något lopp utgår inte någon
anmälningsavgift.
3. Tävlingsbestämmelserna 13 § - första stycket
Deltagande i utländsk tävling som sammanfaller med nationell tävling i samma kategori
medges inte. Landslagsuppdrag är undantagna från regeln.
4. Tävlingsbestämmelserna 25 § - första stycket
Vid mästerskap ska loppen alltid gå enligt tävlingsbestämmelserna § 23 angiven
ordningsföljd och på i inbjudan fastställt klockslag med minst 10 minuters mellanrum även
om något av loppen utgått.
5. Tävlingstekniska bestämmelser 1 § tredje stycket
Vid alla lopp ska det finnas räddningsbåt på vattnet. Båten ska vara så placerad att
den snabbt kan ingripa vid olycka. I båten ska finnas för uppgiften kompetent
personal, minst två stycken. Båten ska vara utrustad med livboj. Även
skiljedomarens båt ska ha en livboj.
6. Tävlingstekniska bestämmelser 2 § sjätte stycket
Årbladen ska vara målade i den egna klubbens färger. Undantag kan ges för roddare med
pågående landslagsuppdrag.
Klubbens årfärger skall vara anmälda till Svenska Roddförbundet.
6. Tävlingstekniska bestämmelser 5 § tredje stycket
Om lag som anmälts i flera lopp inte till alla delar fullföljer sin anmälan ska
roddaren/roddarna bli uteslutna från övrigt deltagande i lopp med samma finaldag som
det ej fullföljda.

7. Tävlingstekniska bestämmelser 6 § andra och tredje stycket
Kombinationslag ska bära enhetlig klädsel.
8. Tävlingstekniska bestämmelser 21 §
Protest mot förhållanden under tävlingen kan av deltagande förening skriftligen inges till
domarkommittén utan dröjsmål och senast en timme efter händelsen eller loppet.
Domarkommittén avgör, om avseende ska fästas vid protesten och vilka åtgärder, som i så
fall ska vidtas. Protesten ska åtföljas av en deposition på 500:-. Avslås protesten tillfaller
beloppet Svenska Roddförbundet.
9. Bilaga 1 Fastställande av finalister vid SM och JSM
Endast A- och B-final ros och B-final ros endast då semifinaler blir aktuella. Samma gäller
för Svenska roddförbundets Förbundsmästerskap för junior B och C.
A-final för platserna 1 - 6
B-final för platserna 7 - 12
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