Saarbrücker drakenboot langeafstandsrace

Monkey-Jumble 2018

Aankondiging
Organisator:

Roeivereniging Saar (officieel geregistreerde vereniging)

Organisatie:

Roeivereniging Saar (officieel geregistreerde vereniging)

Datum:

13. oktober 2018

Locatie evenement:

Saar, Saarwiesen Saarbrücken
(onder het staatstheater)
Aan de Stadtgraben/Schillerplatz 1
66111 Saarbrücken

Banen:

geen

Waterdiepte:

minstens 2,00m

Start:

Massastart
Startplaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding.

Boten:

uitsluitend grote boten
Er worden geen boten ter beschikking gesteld. De teams moeten zelf zorgen
voor het huren van boten, contactgegevens zijn te vinden op de homepage
www.monkey-jumble.de.
Er wordt met drakenkop en drakenstaart gevaren.

Wedstrijdklasse:

1) Gemengde teams met 16-20 roeiers, waarvan minstens zes heren en
minstens zes dames, een start met minder dan zes dames is mogelijk. Dames
mogen dan echter niet door heren vervangen worden. Nalating wordt bestraft
met een tijdshandicap.
Mogelijke combinaties zonder tijdsstraffen:
Totaal aantal roeiers

Waarvan dames

20

6

19

5

18

4

17

3

16

2
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2) Pink roeiers (geen geslacht specificatie), 16 roeiers
Sport en Fun voor gemengd: Het totaal-rooster van 2017 is maatgevend voor
de indeling in Sport en Fun. Plaatsen 1-24 starten als Sport, plaatsen 25-47
als Fun. Meldt een team uit 2017 zich niet, dan schuiven de volgende teams
niet op naar een hogere positie. Teams die in 2018 voor de eerste keer of na
uitschrijving in 2016 opnieuw aanmelden, worden automatisch in Sport
geplaatst. Teams die in 2017 de race niet konden voltooien of buiten de
westrijd werden beschouwd, worden classe 2017.
Op verzoek kan ieder team in de Fun klasse worden ingedeeld; dit verzoek
moet voldoende gemotiveerd worden. De organisator houdt zich uitvoerig
bezig met het verzoek en stelt een advies op voor de teamcaptains, die
uiteindelijk beslissen.
Verzoeken kunnen t/m 21.09.2018 schriftelijk ingediend worden.
Het staat Fun-teams vrij om zich over te laten schrijven naar Sport. Het is
wenselijk om dit uiterlijk 21.09.2018 aan de organisator kenbaar te maken.
Deelnemers:

Geslacht van trommelaars en stuurlui is onafhankelijk van het team. Roeiers
en trommelaars moeten in 2018 minstens 14 jaar worden. Stuurlui moeten op
de dag van het evenement minstens 18 jaar zijn.

Raceafstanden:

gemengd ca. 11 km met 3 keerpunten
Pink roeiers ca. 2000 meter met één keerpunt

Bijzonderheden:

De Saar is een binnenvaartroute, en de geldende binnenvaartvoorschriften
dienen in acht te worden genomen.
De aanduiding van de klasse Fun betekend niet dat het hier om beginnende
teams gaat. Het verschil heeft betrekking op het prestatieniveau.
Bij het selecteren van de stuurlui moet men op de ervaring letten, alsmede op
de conditie en technische bekwaamheid. Het gaat hier om veeleisende
afstanden.
Alle teams moeten er zelfstandig voor zorgen om zich op tijd op de aan hen
toegewezen positie te bevinden. Daartoe kunnen de boten op 13.10.2018
vanaf 10:00 bezorgd worden en reeds te water worden gelaten. Bezorging op
vrijdag is op verzoek mogelijk.
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Alle teams zijn voor hun startnummerplaten met het juiste startnummer zelf
verantwoordelijk. De startnummerverdeling van de finale wordt op 28.09.2018
bekend gemaakt. Verschijnt een team daarna niet op het evenement, dan blijft
de startplaats vrij. Het veld schuift niet overeenkomstig op. Teams van de
wachtlijst worden dan achteraan toegevoegd.
De naleving van de startrijen wordt gecontroleerd, bij grote nalatigheid (het
passeren van de denkbeeldige startlijn, maar ook het niet in de startpositie
blijven bij het startschot) krijgt het betreffende team een tijdstraf. Er wordt
gestart in rijen van vier.
Alle klassen starten tegelijk, echter Pink roeiers aan het einde van het veld.
De trommelaars en stuurlui moeten zwemvesten dragen. Deze worden niet
door de organisator ter beschikking gesteld. Bij niet naleven van deze
veiligheidsmaat-regel wordt een tijdstraf opgelegd.
Er is in principe vrije keuze van vaarroute, maar op gevaarlijke plaatsen is het
absoluut verplicht recht te varen, bij nalating wordt een tijdstraf opgelegd.
Deze gevaarlijke plaatsen worden aan de teamcaptains aangewezen.
Ondanks de massastart volgt er een individuele tijdmeting.
Aanmeldingen:

De aanmelding vindt uitsluitend online plaats op de roei-Homepage:
www.monkey-jumble.de.

Wie

zich

vroeg

aanmeldt,

krijgt

de

voorste

startplaats.
Het startveld is beperkt tot 44 + 4 startplaatsen bij gemengd. Als dit aantal
bereikt is, dan zijn aanmeldingen nog steeds mogelijk. Het team dat zich dan
aanmeldt, wordt op een wachtlijst gezet. Op de wachtlijst blijkt de volgorde
van aanmelding. Meldt een team uit het gesloten startveld zich af, dan schuift
altijd het eerste team op de wachtlijst op.
Aanmelding start:

Het

online-aanmeldingsformulier

op

www.monkey-jumble.de

wordt

op

01.08.2018 om 0:00 uur vrijgegeven.
Sluiting aanmelding:

31.08.2018 24:00 voor online-aanmeldingen
Latere aanmelding is mogelijk per e-mail aan info@monkey-jumble.de. Voor
late ingekomen aanmeldingen kan een met € 50,00 verhoogd inschrijfgeld
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geheven worden. Het staat de organisator vrij, om latere aanmeldingen te
aanvaarden.
Teamlijst:

Geen

Teampoints:

Roeilocatie op de Saarvelden in de omgeving van het staatstheater.
Ieder team kan een teampoint opzetten, er zijn geen extra kosten.
Parkeren op de locatie van de organisator is strikt verboden.

Inschrijfgeld:

€ 120 per team, bij aanmelding van een andere boot van dezelfde vereniging
of organisatie 40 % korting op deze volgende aanmelding.
Pink roeiers betalen € 60 inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld is t/m 07.09.2018 op de volgende rekening over te maken:
Rekeninghouder:
Bank:
Rekening:
BLZ:

Regatta Verein Saar e.V.
Sparkasse Saarbrücken
067046409
590 501 01

IBAN
BIC Code

DE33 5905 0101 0067 0464 09
SAKSDE55XXX

Omschrijving/doel: „Monkey-Jumble 2018, <naam van het team>“
Voor te laat binnengekomen inschrijfgeld kan de organisator € 25
administratiekosten in rekening brengen.
Bij niet verschijnen bij het roeien blijft het inschrijfgeld van de organisator, en
nog niet betaald inschrijfgeld wordt gefactureerd.
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Roei regels:
• De boot die voor legt, heeft voorrang
• Het recht op voorrang wisselt alleen bij volledig inhalen
• Het is toegestaan op golven te varen
• Verlaten van de startpositie (passeren van de denkbeeldige startlijn of niet inde startpositie
blijven bij het startschot)

60 seconden

• Ontbreken kop en/of staart

20 seconden

• Afwezig zijn bij de teamcaptainsmeeting

30 seconden

• Ontbreken van zwemvesten bij trommelaars en stuurlui

20 seconden

• Niet naleven rechtsvaargebod op gevaarlijke plaatsen

30 seconden

• Vervangen van een dame door een heer

25 seconden

• Overslaan van een keerboei

10 seconden

• Bij overslaan van de 4e boei

diskwalificatie

• Groot onsportief gedrag

diskwalificatie

Voorlopig tijdschema
Zondag, 07.10.2018

17:00

Zaterdag, 13.10.2018:

10:00-12:30 uur Bezorging boten (vroegere bezorging op afspraak)

Verzorging:

Livestream Teamcaptainsmeeting

14:30 uur

Start Monkey-Jumble 2018

17:00 uur

Prijsuitreiking

Catering wordt ter plaatse aangeboden
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Deelnemingsvoorwaarden / Veiligheidsinstructies
voor
Monkey-Jumble 2018
1.

Het evenement vindt plaats op grond van het competitiereglement van DKV, voorzover er geen andere regels zijn
bepaald.

2.

De instructies van de organisatiemedewerkers alsmede van vertegenwoordigers dienen ter eigen veiligheid volledig
opgevolgd te worden.

3.

Alle deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement.

4.

De organisator, organisatie, sponsors, vrijwilligers, medewerkers, ambtenaren, en personen die belast zijn met de
uitvoering van het evenement worden met de ondertekening van deze voorwaarden/veiligheidsinstructies vrijgesteld
van enige aansprakelijkheid.

5.

De binnenvaartregelgeving is bekend en geldig.

6.

Bij deelname van personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, moet de aanvoerder van het team ervoor
zorgen dat de wettelijke opvoeder akkoord gaat met de deelname. Bovendien moet hij de naleving van de in de
aankondiging genoemde leeftijdsgrenzen garanderen. Bij enige afwijking hiervan is in geval van nood de teamcaptain
verantwoordelijk.

7.

Elke teamcaptain is er verantwoordelijk voor, dat elke deelnemer van zijn team ten minste 200 m kan zwemmen in de
kleding die hij draagt tijdens de race. Bovendien zorgt hij ervoor dat zijn teamleden sportgezond zijn.

8.

De organisator en organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van kleding en uitrustingszaken,
alsmede kostbaarheden van deelnemers.

9.

Mocht het evenement door overmacht (zoals onweer, hoogwater, ...) niet doorgaan, dan wordt het inschrijfgeld niet
terugbetaald.

10.

De door de roeivereniging Saar aan het team ter beschikking gestelde gebieden (ligplaatsen, hallen, opstelplaatsen en
tentlocaties) dienen door de deelnemers na het evenement zo worden achtergelaten, zoals ze werden aangetroffen.
Kosten door schade of verontreinigingen komen altijd ten laste van de vervuiler, en worden door de organisatie in
rekening gebracht.

11.

De aanmelder verbindt zich ertoe de voorwaarden/veiligheidsinstructie beschikbaar te maken aan iedere deelnemer
voorafgaand aan het evenement, en om hen voldoende te wijzen op de inhoud en betekenis ervan. Het niet voorleggen
van deze ondertekende voorwaarden/veiligheidsinstructie uiterlijk voor de teamcaptainmeeting zal leiden tot
diskwalificatie.

12.

De teamcaptainmeetings zijn verplicht om deel te kunnen nemen. Bij ontbreken van een teamvertegenwoordiger
(teamcaptain/stuurman) wordt in elk geval een tijdstraf opgelegd. Deelname aan de roeiwedstrijd zonder voorafgaande
instructie door een gemiste teamcaptainmeeting door de organisatie, is niet mogelijk, het inschrijfgeld blijft bij de
organisatie. Het team zal dan niet tot de wedstrijd worden toegelaten.

13.
14.

Voor evaluatie worden de namen van de stuurmannen geregistreerd.
Alle tijdens het evenement genomen foto’s en video’s mogen volledig voor marketing van het evenement gebruikt
worden: ja
nee
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