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§ 1 – ERGOMETERRONING
1. Nærværende reglement gælder for åbent DM i ergometerroning, samt nationale konkurrencer,
arrangeret af et arrangementsudvalg tilknyttet en klub under DFfR
2. En roer kan, i forbindelse med kaproninger, hvor DFfRs kaproningsreglement, reglement for
ergometerroning eller langdistancekaproningsreglement er gældende, foretage klubskifte med
skæringsdatoerne 1. november eller 1. april, dog kun en gang indenfor sammenhængende 12
måneder, medmindre Kaproningsudvalget dispenserer. En dispensationsansøgning skal være
Kaproningsudvalget i hænde senest 30 dage før anmeldelsesfristen til den pågældende regatta
udløber. Kaproningsudvalget orienterer langdistancekaproningsudvalget om sine afgørelser.
3. Kun medlemmer af en klub under DFfR kan deltage i et DIF Danmarksmesterskabsløb i
ergometerroning. I DIF mesterskabsløb kan der IKKE efteranmeldes.
4. Alle deltagere skal ved tilmelding acceptere at underlægge sig DFfRs Reglement for
Ergometerroning, DIFs reglement for Danmarksmesterskaber samt WADAs dopingregler. Er det
ikke deltageren selv der tilmelder sig, skal tilmelderen sikre sig at deltageren er indforstået med
ovenstående.
5. Forhandlinger om en eventuel TV- eller radiotransmission i forbindelse med DM føres mellem
DFfR og det involverede TV- eller radioselskab. Et eventuelt transmissionshonorar anvendes efter
DFfRs hovedbestyrelses beslutning.
§ 2 – ARRANGEMENT OG SPORTSLIG LEDELSE
1. Ansvaret for et ergometerarrangement, den administrative- og sportslige ledelse af et stævne
påhviler arrangementskomiteen, der er ansvarlig over for DFfR.
2. Den sportslige ledelse består af minimum:
To dommere
Det nødvendige antal kontrollanter
Dommere skal være nationale / internationale dommere under DFfR.
§ 3 – KONKURRENCEREGLER
1. Der skal altid benyttes et af DFfR godkendt type roergometer. Maskinerne tildeles ved
lodtrækning.
2. Løbsdistancen ved DM / udtagelsesløb / bedømmelsesløb er altid 2000 meter.
Undtaget:
U11 (10 år)
U12 (11 år) er 2 minutter
U13 (12 år) er 2 minutter
U14 (13 år) er 3 minutter
U15 (14 år) er 4 minutter
Motionsløb er 1000 meter.
a. Danmarksmesterskaberne afgøres i en finale for hver klasse. Der kan roes indledende løb,
der afvikles samme dag som finalen. I indledende løb er tiden afgørende for videre
deltagelse i finalen.
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3. Klasseinddelingen følger nedennævnte kategorier for både piger og drenge (junior), kvinder og
mænd:
Junior U11
Junior U13
Junior U15
Junior U17
Junior U19
Senior U23
Senior 23-29 år
Master 30-39 år
Master 40-49 år
Master 50-59 år
Master 60-69 år
Master 70-79 år
Master 80 år og opefter

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Juniorroeren rykker op i næste kategori d. 31. december i det år, han/hun fylder henholdsvis 12,
14, 16 og 18 år. Tilsvarende gør sig gældende for seniorroere. Masterroerne klassificeres efter den
alder roeren opnår i kalenderåret.
Juniorer i U19-, U17- og U15-klasserne må gå en klasse op. Juniorer i U13-klassen må ikke rykke
op.
Masterroere må gå ned i klasserne, dog ikke i juniorklasserne. Vægtgrænserne er:
- for letvægtsmænd 75 kg
- for letvægtskvinder 61,5 kg
Der udskrives løb for letvægtsroere i alle senior- og masterklasser.
a. Der roes officielt Danmarksmesterskab (DIF) over 2000m i klasserne:
Senior kvinder åben
Senior mænd åben
Senior kvinder letvægt åben
Senior mænd letvægt åben
Ved DM stafet for klubhold (samme klub) roes for junior 10 -16 år 4 gange 500 meter og for junior
17-18 år, senior og master roere 4 gange 1000 meter, med skift for hver 500/1000 meter, (+ / - 50
meter) og holdenes tidshandicap udregnes efter gældende DFfR handicapskema i forhold til
alder/køn/vægt.
Mandskab skal ved både slide og holdkonkurrence være ens påklædt.
Ved fejlstart i løb med handicapudregninger, bliver holdet (holdene) efter dommerens afgørelse
idømt en tidsstraf eller diskvalificeret ved løbets afslutning.
Ved individuelle DM og/eller forbundsmesterskaber, skal minimum 3 deltagere være tilmeldt, for
at vinderen kan anerkendes som mester.
a. Der kan ikke efteranmeldes i DIF-, Årgangs- og Nationale Forbundsmesterskabsløb
Til tidtagning anvendes en af DFfRs godkendte "performance monitor”.
Maskinel skade:
Indledende: Under heatet fortsætter andre, og roeren - med maskinel skade - ror sin chance på
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ny i et senere heat.
Finale: Kun omstart, hvis skaden sker indenfor 100 meter, ellers udgår man.
10. Dommeren har ansvaret for, at konkurrencen roes i overensstemmelse med reglerne, og at ingen
ydre årsag kan begunstige eller genere en roer.
11. Dommeren kontrollerer, at alle deltagere og kontrollanter er på plads minimum 2 minutter før en
konkurrence, og at urene er korrekt indstillede. Advarsel gives for at komme for sent til start eller
ved fejlstart. Ved anden advarsel, udelukkes roeren.
Vejning: samme dag mellem 1 og 2 timer før løbets konkurrencetidspunkt. Ved indledende heat
er det dog dette tidspunkt, der skal regnes fra.
Starten: Der bruges den elektroniske nedtælling på den godkendte ”performancemonitor”.
12. Indsigelse mod konkurrencens afvikling skal ske skriftligt til dommeren senest en time efter
klassens afslutning. Et gebyr for indsigelse fastsættes på hovedgeneralforsamlingen. I tilfælde af
medhold returneres gebyret.
§ 4 – INDBYDELSE, TILMELDING, RESULTATLISTE
1. Indbydelsen skal indeholde:
a. Sted og dag
b. Klassificering og distance
c. Anmeldelsesgebyrets størrelse
d. Dato og klokkeslæt for anmeldelsesfristens udløb.
e. Adresse / telefonnummer for anmeldelse og korrespondance
f. Andre relevante oplysninger
2. Tilmelding
Anmeldelse til ergometerroning skal være den i indbydelsen angivne adressat i hænde, senest
tiende dagen kl. 12.00 middag før første regattadag.
Anmeldelser kan kun foretages på DFfRs officielle, elektroniske tilmeldingssystem.
Startgebyret skal samtidig overføres sammen med tilmeldingen.
3. Startlister
Startliste skal indeholde både handicap og vægt for hver enkelt roer.
4. Resultatliste
Resultatliste offentliggøres via internettet / hjemmeside.
§ 5 – DISPENSATION
DFfRs Kaproningsudvalg (KU) kan under ansvar overfor Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde dispenserer
fra nærværende reglement. Dispensationsansøgningen skal være KU i hænde senest 30 dage før
anmeldelsesfristen til pågældende regatta udløber. Umiddelbart efter modtagelse af en
dispensationsansøgning, skal denne publiceres på roning.dk, lige som afgørelsen skal publiceres senest
14 dage før afholdelsen af regattaen.
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