§4

Inbjudan

§4

Inbjudan

Till regatta, nationell och internationell samt internationellt möte
som sanktionerats av förbundet och införts i regattaterminslistan
behöver särskild inbjudan inte skickas ut av arrangören.

Till regatta, nationell och internationell samt internationellt möte
som sanktionerats av förbundet och införts i regattaterminslistan
behöver särskild inbjudan inte skickas ut av arrangören.

Till regattor som inte införts i regattaterminslistan ska inbjudan
skickas ut minst fyra veckor före tävlingsdagen.
Ansökan om sanktion och inbjudan ska innehålla följande
uppgifter:

Till regattor som inte införts i regattaterminslistan ska inbjudan
skickas ut minst fyra veckor före tävlingsdagen.
Ansökan om sanktion och inbjudan ska innehålla följande
uppgifter:

1. Dag, tid och plats för regattan.
2. Klasser och bestämmelser för regattan.
3. Tiden mellan starterna för de olika loppen samt loppens
ordningsföljd, vilken inte får ändras med mindre än att
reservation gjorts om detta i inbjudan.
4. Anmälningsavgifter, som inte får vara högre än de som
gäller vid SM.
5. Banans kategori enligt tävlingstekniska bestämmelser §
3.
6. Dag och klockslag för anmälningstidens utgång.
7. Adress för anmälan och korrespondens samt tid och plats
för offentlig lottdragning om startnummer.
8. Hur och när eventuella försökslopp ska anordnas.
9. Priser, inteckningar i och villkor för erövrande av
vandringspris.
10. Skiss över banan.

1. Dag, tid och plats för regattan.
2. Klasser och bestämmelser för regattan.
3. Tiden mellan starterna för de olika loppen samt loppens
ordningsföljd, vilken inte får ändras med mindre än att
reservation gjorts om detta i inbjudan.
4. Anmälningsavgifter, som inte får vara högre än de som
gäller vid SM.
5. Banans kategori enligt tävlingstekniska bestämmelser §
3.
6. Dag och klockslag för anmälningstidens utgång.
7. Adress för anmälan och korrespondens samt tid och plats
för offentlig lottdragning om startnummer.
8. Hur och när eventuella försökslopp ska anordnas.
9. Priser, inteckningar i och villkor för erövrande av
vandringspris.
10. Skiss över banan.
11. Tid och plats för lagledarmöte. Lagledarmöte ska vara
avslutat senast en timme före första start.

§5
Anmälan
Anmälan ska ske på av förbundet fastställd blankett för on-line
bruk, som sänds arrangören i slutet kuvert eller on-line till på av
denne angiven tidpunkt. Föreskriven anmälningsavgift betalas
enligt regattaarrangörens anvisning i inbjudan.

§5
Anmälan
Anmälan ska ske på av förbundet fastställd blankett för on-line
bruk, som sänds arrangören i slutet kuvert eller on-line till på av
denne angiven tidpunkt. Föreskriven anmälningsavgift betalas
enligt regattaarrangörens anvisning i inbjudan.

För att vara giltig ska anmälan innehålla:

För att vara giltig ska anmälan innehålla:

1.
2.
3.
4.

Föreningens namn och adress.
Namn och licensnummer för roddare och styrmän.
Föreningens representant, och dennes adress.
Tävlingsdräkt.

5.
6.
7.

Föreningens namn och adress.
Namn och licensnummer för roddare och styrmän.
Föreningens representant på tävlingen, och
kontaktuppgifter till denne.
8.
Tävlingsdräkt.

Lagens sammansättning ska anges i den ordning roddarna sitter
i båten, varvid roddaren närmast fören har nummer ett.
Lagens sammansättning ska anges i den ordning roddarna sitter
i båten, varvid roddaren närmast fören har nummer ett.
Anmälan som inte har återkallats skriftligt eller elektroniskt före
anmälningstidens utgång är bindande och fastställd
Anmälan som inte har återkallats skriftligt eller elektroniskt före
anmälningsavgift måste betalas.
anmälningstidens utgång är bindande och fastställd
Till för sent inkomna eller ofullständiga anmälningar behöver
anmälningsavgift måste betalas.
hänsyn inte tas, inte heller till intelefonerade anmälningar, även
Till för sent inkomna eller ofullständiga anmälningar behöver
om dessa kommit i tid.
hänsyn inte tas, inte heller till intelefonerade anmälningar, även
om dessa kommit i tid.
Felaktig anmälan om roddares namn eller klassificering medför
lagets uteslutning från det lopp till vilket det är anmält.
Felaktig anmälan om roddares namn eller klassificering medför
lagets uteslutning från det lopp till vilket det är anmält.
Eventuella efteranmälningar får inte orsaka ändringar i den
ursprungliga startlistan beträffande starttider eller antalet
Efteranmälningar till JSM, SM, DM, JDM, Sprint SM,
försökslopp.
Förbundsmästerskap för Jun B och C och Tiohuggar-

mästerskap får göras fram till klockan 20.00 dagen före loppet.
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.

Eventuella efteranmälningar får inte orsaka ändringar i den
ursprungliga startlistan beträffande starttider eller antalet
försökslopp.
Antal SM-tecken utdelas efter antal anmälda vid ordinarie
anmälningstids utgång.

§6

Vid anmälningstidens utgång

Senast en dag efter anmälningstidens utgång öppnas inkomna
anmälningar av tävlingsledningen. Om inget eller endast ett lag
anmälts till ett lopp utgår detta, varvid anmälningsavgiften
återbetalas.
Ordningsföljd och starttid får dock inte ändras av denna
anledning.

§6

Vid anmälningstidens utgång

Senast en dag efter anmälningstidens utgång öppnas inkomna
anmälningar av tävlingsledningen. Om inget lag anmälts till ett
lopp utgår detta, varvid anmälningsavgiften återbetalas. Lopp
med endast en anmäld ska framgå av startlistan för att
möjliggöra efteranmälan.
Ordningsföljd och starttid får dock inte ändras av denna
anledning.

Lopp för vilket reservation om placering i ordningsföljden gjorts i
inbjudan, kan insättas istället för lopp som utgår. Sådant lopp
bör i de fall tävlingarna pågår flera dagar ros på ursprungligen
angiven dag.
§9

Tävlingsprogram

Arrangören ska utge ett program för tävlingarna, som ska
innehålla bl.a. följande:
Allmänna bestämmelser
Förteckning över samtliga deltagande föreningar
Förteckning över föreningarnas representanter
Förteckning över organisations- och domarkommitté
Tid och plats för vägning av lättviktsroddare och styrmän
Tid när träning är tillåten
Uppgift om föreningarnas tävlingsdräkter
För varje lopp:

§9

Tävlingsprogram

Arrangören ska utge ett program för tävlingarna, som ska
innehålla bl.a. följande:
Allmänna bestämmelser
Förteckning över samtliga deltagande föreningar
Förteckning över föreningarnas representanter på
tävlingen och kontaktuppgifter till dessa.
Förteckning över organisations- och domarkommitté
Tid och plats för vägning av lättviktsroddare och styrmän
Tid när träning är tillåten
Uppgift om föreningarnas tävlingsdräkter
Tid och plats för lagledarmöte

1.
2.
3.
4.

Loppets benämning och prisbestämmelser
Starttid
De startande föreningarnas namn
De anmälda roddarnas och styrmännens för- och
efternamn

För varje lopp:
5.
6.
7.
8.

Loppets benämning och prisbestämmelser
Starttid
De startande föreningarnas namn
De anmälda roddarnas och styrmännens för- och
efternamn

§ 11
Tävlande förening ska vara representerad på lagledarmöte.

§ 12

Deltagande i utländsk tävling

För deltagande i utländsk tävling krävs tillstånd av
förbundsstyrelsen. Anhållan härom ska inges till
förbundsstyrelsen genom insändande av blanketterna
”Anmälan” och ”Sammanställning av anmälan”.
Anmälan skickas till förbundet sju vardagar före
anmälningstidens utgång.
Anmälan hanteras av generalsekreteraren (GS).
Sammanfaller tävlingen med nationell tävling i samma kategori,
kan dispens medges av förbundsstyrelsen (eller av denna
delegerad person eller kommitté) innan anmälan.

§ 13

Deltagande i utländsk tävling

För deltagande i utländsk tävling som sammanfaller med
nationell tävling i samma kategori måste dispens sökas hos
förbundsstyrelsen (se § 2) innan anmälan.
Överträdelse av ovanstående medför utestängning av berörda
deltagare från förbundets mästerskapstävlingar innevarande år.

Överträdelse av ovanstående medför utestängning av berörda
deltagare från förbundets mästerskapstävlingar innevarande år.
Deltagande i utländsk tävling medges inte i samband med SM,
JSM och Sprint SM.

§ 13

Tävlingslicens

I av förbundet sanktionerat lopp får delta endast roddare och

§ 14

Tävlingslicens

I av förbundet sanktionerat lopp får delta endast roddare och

styrmän som är medlemmar i förening ansluten till förbundet och styrmän som är medlemmar i förening ansluten till förbundet och
som innehar av förbundet utfärdad tävlingslicens eller tillhör
som innehar av förbundet utfärdad tävlingslicens eller tillhör
annat nationsförbund anslutet till FISA. Ansökan om
annat nationsförbund anslutet till FISA.
tävlingslicens ska göras av berörd förening på fastställd
blankett.

§ 14

Klassificering

§ 15

Roddare indelas i fyra klasser:

Klassificering

Roddare indelas i fyra klasser:

1. Junior är den som under året fyller högst 18 år.

5. Junior är den som under året fyller högst 18 år.

Lopp för juniorer får utskrivas för:

Lopp för juniorer får utskrivas för:

Ungdom D:

Den som under året fyller lägst
10 och högst 12 år.

Ungdom D:

Den som under året fyller lägst
10 och högst 12 år.

Junior C:

Den som under året fyller lägst
13 och högst 14 år

Junior C:

Den som under året fyller lägst
13 och högst 14 år

Junior B: Den som under året fyller lägst 15 och högst 16 år

Junior B: Den som under året fyller lägst 15 och högst 16 år

Junior A: Den som under året fyller lägst 17 och högst 18 år.

Junior A: Den som under året fyller lägst 17 och högst 18 år.

2. U23

Den som under året fyller lägst
19 och högst 22 år.

6. U23 (senior B)

Den som under året fyller lägst
19 och högst 22 år.

3. Senior:

Den som under året fyller lägst
23 år

7. Senior:

Den som under året fyller lägst
23 år

4. Master:

Enligt tävlingsbestämmelserna
§ 17.

8. Master:

Enligt tävlingsbestämmelserna
§ 18.

Anm.

Anm.

I lopp för manliga roddare får endast manliga roddare deltaga,
omvänt gäller lopp för kvinnliga roddare.
För juniorer gäller att:
Sista års roddare i resp. klass tillåts tävla i närmast högre klass.

I lopp för manliga roddare får endast manliga roddare deltaga
och i lopp för kvinnliga roddare får endast kvinnliga roddare
delta.
För juniorer gäller att:
Sista års roddare i resp. klass tillåts tävla i närmast högre klass.

Junior som under året fyller lägst 17 år tillåts tävla i seniorklass.
Junior som under året fyller lägst 15 år tillåts tävla i junior A.
Ungdom D under tio år får inte deltaga i tävlingsrodd.
Junior som under året fyller lägst 17 år tillåts tävla i seniorklass.
Ungdom D får endast delta i max två lopp (klasser) per
tävlingsdag, dessa ska avgöras i form av delfinaler.

För att delta i tävlingsrodd måste roddaren under året fylla
minst 10 år.
Lopp för ungdom D ska avgöras i form av delfinaler.

§ 21

Inbjudan

Inbjudan till SM, JSM, Sprint SM, SR:s mästerskap i 10huggarrodd och inriggare ska kungöras i förbundets officiella
organ en månad i förväg samt dessförinnan vara godkänd av
förbundsstyrelsen.

§ 22

Inbjudan

Inbjudan till SM, JSM, Sprint SM, SR:s mästerskap i 10huggarrodd och inriggare ska kungöras i enlighet med § 3.
Inbjudan till DM-tävlingen ska före offentliggörandet vara
godkänd av distriktsorganet.

Inbjudan till DM-tävlingen ska före offentliggörandet vara
godkänd av distriktsorganet.
§ 28

Mästerskapstecken och plaketter

Vid SM, JSM, Sprint SM, DM och JDM utdelas RF:s
mästerskapstecken till segrande lag. Varje deltagare får
mästerskapstecknet i miniatyr. I singelsculler delas endast
mästerskapstecknet ut. Vid fler än fem startande får andra laget
RF:s mästerskapsplakett i silver och vid fler än sju lag får tredje
laget RF:s mästerskapsplakett i brons.
Segrande båt vid SM och JSM får dessutom lagerkrans.

§ 29

Mästerskapstecken och plaketter

Vid SM, JSM, Sprint SM, DM och JDM utdelas
RF:s mästerskapstecken till segrande lag. Varje
deltagare får mästerskapstecknet i miniatyr. I
singelsculler delas endast mästerskapstecknet
ut. Vid fler än fem anmälda får andra laget RF:s
mästerskapsplakett i silver och vid fler än sju lag
får tredje laget RF:s mästerskapsplakett i brons.
Segrande båt vid SM och JSM får dessutom
lagerkrans.
Undantag: för Sprint-SM med Match-race gäller
följande: silvermedalj delas alltid ut om det varit
tre anmälda och om det varit semifinal delas
även bronsmedalj ut.

Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingstekniska bestämmelser

§1

§1

Säkerhetsbestämmelser

Säkerhetsbestämmelser

Varje aktiv roddare ska kunna simma minst 200 meter.

Varje aktiv roddare ska kunna simma minst 200 meter.

Vid varje tävling ska finnas tillgång till sjukvårdsmaterial typ
"första hjälpen".

Vid varje tävling ska finnas tillgång till sjukvårdsmaterial typ
"första hjälpen".

Vid lopp i klasserna junior C och ungdom D ska det finnas en
räddningsbåt. Båten ska vara så placerad att den snabbt kan
ingripa vid olycka. Förutom personal ska båten ha en livboj.
Även skiljedomarens båt ska ha en livboj.

Vid alla lopp ska det finnas räddningsbåt på vattnet. Båten ska
vara så placerad att den snabbt kan ingripa vid olycka. Förutom
personal ska båten ha en livboj. Även skiljedomarens båt ska ha
en livboj.

§2

§2

Båttyper och åror

Båttyper och åror

Lopp för manliga och kvinnliga roddare anordnas i följande
båttyper:
---

Lopp för manliga och kvinnliga roddare anordnas i följande
båttyper:
------

Inga medel ägnade att ändra vattnets naturliga egenskaper får
appliceras på båtskrovet.

Inga medel eller strukturer ämnade att ändra de naturliga
egenskaperna hos vattnet eller ytskiktet mellan skrovet och
vattnet får användas.

-----

Båt som tas ut till landslagsuppdrag skall ha årbladen målade i
förbundets färger. Vid säsongens slut skall årbladen återställas.
Assymetriska åror; exempelvis av typ "Big Blade" är endast
tillåtet fr.o.m. Junior B.
För undvikande av olyckor vid kapsejsning, ska alla båtar vara
utrustade med fotsparkar eller skor som tillåter att roddaren
omedelbart kommer loss från båten utan att använda
händerna.
Fotsparkar med fastsatta skor ska ha band eller snöre fäst
mellan häl och platta. Avståndet mellan platta och lyft häl får inte
överstiga 7 cm, mätt vinkelrätt mot plattan till hälens yttersta
punkt. Skorna ska vara individuellt fastsatta.
I de fall då skorna är utformade så att kardborr-band eller snöre
måste öppnas för att komma loss gäller att de ska vara
utformade så att man kan öppna skorna med ett ryck.
Båtar och åror som inte uppfyller säkerhetsbestämmelserna i
denna paragraf får inte brukas i samband med roddtävling.

-----Båt som tas ut till landslagsuppdrag skall ha årbladen målade i
förbundets färger.
Assymetriska åror; exempelvis av typ "Big Blade" är endast
tillåtet fr.o.m. Junior B.
För undvikande av olyckor vid kapsejsning, ska alla båtar vara
utrustade med fotsparkar eller skor som tillåter att roddaren
omedelbart kommer loss från båten
Fotsparkar med fastsatta skor ska ha band eller snöre fäst
mellan häl och platta. Avståndet mellan platta och lyft häl får inte
överstiga 7 cm, mätt vinkelrätt mot plattan till hälens yttersta
punkt. Skorna ska vara individuellt fastsatta.
I de fall då skorna är utformade så att kardborrband eller snöre
måste öppnas för att komma loss gäller att de ska vara
utformade så att man kan öppna båda skorna samtidigt med ett
enhandsryck.
Båtar och åror som inte uppfyller säkerhetsbestämmelserna i
denna paragraf får inte brukas i samband med roddtävling.

§6

Tävlingsdräkt

§6

Tävlingsdräkt

Vid tävling ska roddare i klubblag bära den egna föreningens
tävlingsdräkt. Tävlingsdräkten ska vara enhetlig.

Vid tävling ska roddare i klubblag bära den egna föreningens
tävlingsdräkt. Tävlingsdräkten ska vara enhetlig.

I kombinationslag ska lagmedlemmarna bära den egna
föreningens tävlingsdräkt.

I kombinationslag ska lagmedlemmarna bära den egna
föreningens tävlingsdräkt. (Gäller till och med 31 december
2015)

Distriktslag kan tävla i distriktets tävlingsdräkt om denna dräkt är
anmäld som officiell tävlingsdräkt.

Kombinationslag ska bära enhetlig klädsel. (Gäller från 1 januari
2016)

Styrman kan bära regnställ eller varmare klädsel.
Tävlingsdräkt ska anges i anmälan (se tävlingsbestämmelserna
§ 5).

Distriktslag kan tävla i distriktets tävlingsdräkt om denna dräkt är
anmäld som officiell tävlingsdräkt.
Styrman kan bära regnställ eller varmare klädsel.

Oreglementsenlig klädsel kan medföra ett gult kort.
Tävlingsdräkt ska anges i anmälan (se tävlingsbestämmelserna
§ 5).
Oreglementsenlig klädsel kan medföra ett gult kort.
§ 21

Andra protester

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 200:-. Tillbakavisas protesten

§ 21

Andra protester

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:-. Tillbakavisas protesten

tillfaller beloppet tävlingskassan.

tillfaller beloppet tävlingskassan.

§ 22

§ 22

Överklagan

Skiljedomarens eller domarkommitténs beslut är utan appell, då
det gäller fakta i loppet. Beslutet får överklagas endast om det
strider mot i detta avsnitt meddelade regler. Överklagandet ska
ske skriftligen och inges till förbundsstyrelsen inom åtta dagar
och åtföljas av en deposition på 200:-. Tillbakavisas överklagan
tillfaller beloppet förbundet.

Överklagan

Skiljedomarens eller domarkommitténs beslut är utan appell, då
det gäller fakta i loppet. Beslutet får överklagas endast om det
strider mot i detta avsnitt meddelade regler. Överklagandet ska
ske skriftligen och inges till förbundsstyrelsen inom åtta dagar
och åtföljas av en deposition på 500:-. Tillbakavisas överklagan
tillfaller beloppet förbundet.

