Vestfoldcupen
2016
Onsdag 11. Mai
Onsdag 25. Mai
Onsdag 08. Juni
Onsdag 24. August
Lørdag 03. September

Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 11.30

Tønsberg
Horten
Sandefjord
Drammen
Porsgrunn

Avslutningsregattaen med utdeling av sammenlagtmedaljer
og bespisning skjer på Porsgrunn Roklubbs anlegg.

Arrangør:
Vestfold Rokrets i samarbeid
med klubbene i kretsen

Vestfold Rokrets
inviterer til

kretsregattaer
i klassene
Herrer jr. d
Herrer jr. c
Herrer jr. b
Herrer jr. a
Herrer senior 19 – 29 år
Herrer veteran 30 og eldre

Damer jr. d
Damer jr. c
Damer jr. b
Damer jr. a
Damer senior 19 – 29 år
Damer veteran 30 og eldre

i båttypene
singlesculler, dobbeltsculler og dobbeltfirer.
8- i Porsgrunn
Husk!
Vestfoldcupen skal være et uhøytidelig regatta-arrangement hvor nye, uerfarne roere kan
prøve seg på regattabanen uten at alvoret skal prege konkurransen.
Men det bør også være en regatta hvor de beste roerne møter til dyst, ikke minst for å
markere samhold og fellesskap i klubbene. Husk at alle skaffer poeng til klubben, enten det er
etter en seier eller etter en 12. plass.
Sett av Vestfoldcupdagene og møt fulltallig opp.

Påmeldingsfrister:
Tønsberg regatta
Onsdag 11. mai

Påmeldingsfrist

mandag 09. mai, kl 21.00

Horten regatta
Onsdag 25. mai

Påmeldingsfrist

mandag 23. mai, kl 21.00

Sandefjord regatta
Onsdag 08. juni

Påmeldingsfrist

mandag 06. juni, kl 21.00

Drammen regatta
Onsdag 24. august

Påmeldingsfrist

mandag 22. august, kl 21.00

Porsgrunn regatta
Lørdag 03. seprtember

Påmeldingsfrist

torsdag 01. september, kl 21.00

Påmelding skjer via http://www.finsveen.net/vestfoldcup/registrering.asp
Vi presiserer at :
 Det oppfordret til å overholde påmeldingsfristen og at det gis beskjed
om deling av båter ved påmelding. Dette for at løpsoppsettet kan
gjøres ferdig før lagledermøtet
 Lisens må være løst for roere som meldes på. Roere uten lisens vil
ikke få lov til å gå på vannet. Roere med lisens er dekket av
roforbundets forsikringsordning.
 Klubbene bør møte fram til regattaen i god tid slik at den kan starte til
oppgitt tidspunkt.

 Roerne kan på samme løpsdag ro inntil 2 løp (evt forsøksløp
kommer i tillegg). Roerne står fritt i å velge båttyper selv.

a) Dersom et lag ror alene i løpet skal det gis 1 poeng for singlesculler, 2
poeng for dobbeltsculler og 4 poeng for dobbeltfirer. Dette for å motivere
for flere lagbåter.
b) «En kan ikke delta i samme båttype med samme manskap i forskjellige
klasser i samme regatta.»
c) Klubbmix tillates – poengene fordeles mellom klubbene pr. roer.
d) «Etteranmeldinger og endringer kan foretas i løpet av lagledermøte.»

Regattadommere.
Også i år vil vi sette opp regattadommere i alle løp.
Dette for å garantere en riktigere gjennomføring og bedre sikkerhet
i tillegg vil kretsens dommere få dommererfaring

Startkontingent
1x 50,2x 100.4x 200.Regning blir sent ut til klubbene etter vær regatta.
Premiering
 Enkeltregattapremiering, gull, sølv og bronse i alle løp
 Gull, sølv og bronse til sammenlagtvinnerne i Vestfoldcupen 2016 – for å
kvalifisere til sammenlagtmedalje må roeren eller laget ha stilt til start i minst tre
regattaer med samme mannskap.
 Vestfold Rokrets pokal til beste klubb sammenlagt
 Ekstrapremiering i forbindelse med avslutningsregattaen (hvis vi får tak i noe)
Poengberegning

Poeng gis ut fra følgende skala:
Båttype
1. plass
2. plass
3. plass
4. plass
5. plass
4x
16
14
12
11
10
2x
12
10
8
7
6
1x
9
7
5
4
3
Dersom et lag ror alene i løpet skal det gis 1 poeng for singlesculler, 2 poeng for
dobbeltsculler og 4 poeng for dobbeltfirer.

Vestfoldcupansvarlig
Frode Lopes Hynne, Signes Vei 29, 3244 Sandefjord
Tlf 90736225

6. plass
9
5
2

