Vejledende regelsæt for coastalregatta ifm.
langdistancekaproning - sæson 2014, LDKU/07.04.2014
Coastalløb startes og gennemføres umiddelbart i forlængelse af start for 25 km.
mænd / LDK
Både & løb:
1X, 2X & 4X+
Mænd 1X 3000 m
Kvinder 1X 3000 m
Mænd 2X 6000 m
Kvinder 2X 6000 m
Mænd 4X+ 6000 m
Kvinder 4X+ 6000 m
Mix 2X 6000 m
Mix 4X+ 6000 m
Den enkelte arrangør afgør selv, hvilke af listede løb, der skal afvikles ved den enkelte
regatta.
Længde på løb kan tilpasses efter lokale forhold, men bør tilstræbes at ligge tæt på
ordinære coastal distancer.
Mixløb; hold sammensættes med 1/2 af hvert køn i 2X og 4X+. Styrmand ikke
indregnet, og der må ikke bytte plads under løbet.
Der beregnes ikke med handicapfaktor.
Både skal være af typen coastalbåde, og overholde følgende:
Maximum længde og minimum vægt:
C1x 6.00 m 35 kg
C2x 7.50 m 60 kg
C4+, C4x+ 10.70 m 150 kg
Bådene skal være monteret med min. 1 fangline og en gribelime, fastgjort for og
agter på båden, spændt ud, liggende på dækket langs riggene.
Start/holdnummer bæres på ryggen af roer, siddende længst fremme i båden.

Mandskab:
Styrmænd, men ikke roere skal være iført redningsvest. Alle roere skal have
redningsvest til rådighed(medbragt) i bådene, når de er på vandet.
Styrmanden skal være godkendt lokalstyrmand af hjemklubben, løbet gennemføres på
en overvåget bane.

Styrmandsmøde, start, banen og mål:
Styrmandsmøde afholdes i forlængelse af ordinært styrmandsmøde for K 25
langdistanceløb. Min. ansvarshavende styrmanden fra hvert hold, har mødepligt.
Start og mål markeres af bøjer.
Starten sker samlet for både i hver klasse. Starttider tilpasses og meddeles af
arrangørerne, ud fra lokale forhold. Er der flere hold tilmeldt i samme klasse/løb, end
det er muligt at starte på én gang, kan klassen/løbet opdeles i flere heat. Hvis
opdeling i flere heat, beregnes placeringerne ud fra ro tider i alle heat.
Den enkelte arrangør kan ved få tilmeldinger, beslutte at sammenlægge og
gennemføre forskellige klasser/løb samtidig.
Lydsignal afgives som markering af start.
Start af klasser/løb sker i rækkefølge: 4X+ - 2X og 1X – men kan, ved færre
deltagende både, lægges sammen og starte samtidig.
Banen markeres med vendebøjer. Alm vigeregler er gældende ved vendebøjerne.
Passage af mål markeres med lydsignal.
Banen udlægges så vidt muligt, således at gennemroning af meter 6000, foregår 2
gange rundt på en bane.
Regatta:
Udskrevne løb gennemføres som hovedregel kun ved min. 3 tilmeldte både/hold i
klassen.
Den enkelte arrangør kan lokalt afgøre om løb gennemføres med færre deltagere,
ligesom der kan lægges klasser og starter sammen, hvis den enkelte arrangør finder
dette formålstjenligt.
Der afvikles ikke turnering over flere regattaer.
Der uddeles medaljer eller præmier til nr. 1, 2 og 3. i hver klasse ifm. hver regatta.
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