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Nordisk Supplement til FISA Coastal Rowing Regulations
Reglement
Det grundlæggende reglement er ”2007 FISA Coastal Rowing Regulations”, som findes på
www.worldrowing.com .
FISA Coastal Rowing Regulations uden oversættelse udgør det grundlæggende reglement
også i nordisk sammenhæng.
Henset til de særlige nordiske forhold, herunder generelt lavere vand- og lufttemperaturer
samt i visse farvande kortere og mere krappe søer end der hvor man almindeligvis afvikler
coastal rowing, er dog nærværende nordiske supplement gældende.
Part II Roere og styrmænd
• Roere og styrmænd skal være iført rednings- eller flydeveste, da al erfaring viser, at
det ikke er muligt at iføre sig vesten, når man først er faldet i vandet. Ved vandtemperatur over 15 grader eller når forholdene tilsiger det, skal regattakomiteen kunne
dispensere herfra (f.eks. ved stille vand). Styrmanden skal altid være iført flydevest.
• En roer, der er kæntret, må ikke ro videre selv om han selv ønsker dette, da der er
en risiko for at han overvurderer egne kræfter.
• Styrmanden skal være udstyret med en kasteline, som kan flyde.
• Styrmand skal være en voksen person (senior). Som styrmænd kan anvendes både
kvinder og mænd uafhængig af hvilken klasse det roes i.
Part III Klasser
• Der kan udskrives løb for junior A klassen.
Part IV Både og konstruktion
• Alene de særlige både til coastal rowing må anvendes, men ikke almindelige inriggere eller gig-både.
Part V Baner
• Der bør gives mulighed for at afvikle kaproningen som to gennemløb af den halve
distance, for eksempel 2 x 3 km i stedet for 1 x 6 km, for at gøre det mere publikumsvenligt. Der er ikke foretage beregninger af om dette vil medføre for meget
trængsel ved vendebøjerne.
Part VI Regattaorganisation
• Den som bilag vedlagte af HRK anvendte checkliste skal bruges som grundlag for
arrangørens sikkerhedstiltag.
• Som det fremgår af bilaget skal der indsættes flere motorbåde end de af FISA foreskrevne dommerbåde som deciderede redningsbåde. Disse både skal have en tilstrækkelig størrelse til som minimum at bjærge et firermandskab.
• Som det fremgår af bilaget skal den lokale søredningstjeneste og andre relevante
lokale redningstjenester forhåndsorienteres om afvikling af Coastal Rowing Races.
• Som det fremgår af bilaget skal der gennemføres en fælles briefing for dommere,
redningsfolk og motorbådsførere inden kaproningen.
• Vendebøjerne bør være mindst 1½ meter høje, da det erfaringsmæssigt er svært
for roere, der sidder med ryggen i sejlretningen, at lokalisere bøjerne.
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