
Koninklijke Roeivereniging "CLUB" GENT vzw 

 

 Yachtdreef 2 9000 GENT Tel 09/245.06.24 
 

Algemene inlichtingen  124ste Internationale Regatta en  
31ste Belgian Open Sprintcup 
18de Drieluik van CLUB Gent 12 & 13 september 2020 

    
1. Wedstrijdbaan : rechtlijnig - stilstaand water - 5 startbanen - lengte 2000 m 
 
2. Inschrijvingen : dienen getuurd aan K. R. Club Gent  Yachtdreef 2    B 9000 Gent  voor  

maandag 31 augustus 2020 om 18 uur liefst via onderstaande link. 
Iedere inschrijving moet vermelden : naam, voornaam, geboortejaar  en 
vergunningnummer van ieder deelnemer. 

 
3. Inschrijvingsrecht : De buitenlandse ploegen betalen geen inschrijvingsrecht. 
 
4. Lottrekking :  Deze gaat door op zondag 6 september 2020 om 19 uur. 
 
5. Terugtrekkingen : Uiterlijk tegen zondag 6 september 2020 om 18 uur op het  secretariaat van  

K. R. Club Gent (rolandsautois@pandora.be) 
 
6. Startnummers : Dienen op de boeg van de boot aangebracht te worden en zijn verkrijgbaar op het 

secretariaat tegen de borgsom van 5 €. Het boegnummer is verplicht. 
 
7. Wedstrijdreglementering :  

A. De wedstrijden in lijn worden geroeid onder de reglementering van de FISA en 
van de KBR. Er worden geen schiftingen georganiseerd. 
B. De zesentwintig wedstrijden van de drieluik (1000, 250 en 2000 m) zullen van 
bekers voorzien worden steunend op de beste gezamenlijke prestatie (de tijden van 
1000 en 2000 m zullen respectievelijk door 4 en 8 worden gedeeld)  

 
8. Prijzen en uitreiking : De eerste twee ploegen van iedere wedstrijd ontvangen een prijs.  

Drieluikbekers & wisselbekers worden zondag uitgereikt in het Clubhuis  
Buitenlandse overwinnaars ontvangen een aandenken. 

 
9. Overnachtingen : De organisatoren kunnen helpen na aanvraag van de ingeschreven clubs.  
 
10. Wisselbekers  in 2019 gewonnen  door : 
 
 n° 108/208/308  8+JM18 "Walton"   K.R. SPORT Gent 
 n° 109/209/309  1xW  "Femina"         K.R. SPORT Gent 
 n° 116/216/316  4-M  "Lamberty"   K.R. SPORT Gent 
 n° 126/226/326  8+M  "Comte Lippens"  Kettwiger R.G. 
 
Voorzitter :  Roland SAUTOIS 
   rolandsautois@pandora.be 

 
goedgekeurd door de KBR  Ferdinand Peeters 

Gelieve in te schrijven via  https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRCG54REG30 
 
met de medewerking van de Stad Gent, Sport-Vlaanderen en de Vlaamse Roeiliga 
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Fer
KBR stempel


