Zondag 6 oktober 2019

De 36e Amstel Drecht Regatta
Roeiwedstrijd over 4 km over de Amstel bij Uithoorn
Zondag 6 oktober 2019 zal op het prachtige roeiwater bij Michiel de Ruyter in Uithoorn alweer voor de
36e keer de Amstel-Drecht Regatta gevaren worden. Deze leuke en ongedwongen roeiwedstrijd staat
open voor alle roeiers die in 2019 niet nationaal gestart zijn. Uiteraard zijn ook buitenlands roeiers
welkom.
De afstand van ongeveer 4 km maakt de wedstrijd ook interessant voor beginnende wedstrijdroeiers.
Voor hen is de Amstel Drecht Regatta een uitgelezen mogelijkheid om in een gezellige sfeer kennis te
maken met wedstrijd roeien.
De start is als altijd ter hoogte van hectometerpaal 2,6, Jaagpad 13, De Kwakel. De finish bij Michiel
de Ruyter. (hectometer 6,6 en een beetje)
Er wordt geroeid in twee heats. Bij de inschrijving wordt je verzocht je heatvoorkeur op te geven.
Tijdschema:
Secretariaat geopend vanaf 9.30 uur
Heat 1:
● stuurliedenvergadering 10.45u,
● start oproeien 11.15 u
● start om 12:00 u.
● finish verwacht vanaf 12.15 u
Heat 2:
● stuurliedenvergadering 13.00 u,
● start oproeien 13:15u,
● start om 14:15u.
Inschrijven:
Inschrijven kan tot dinsdagavond 1 oktober 20.00 uur via het KNRB inschrijfprogramma of via e-mail
aan amsteldrecht@mdr.nu
De kosten van € 7,50 per roeiplaats en € 10,- borg voor de rugnummers dienen op de wedstrijddag
contant bij het wedstrijdsecretariaat te worden voldaan. (Pinnen kan ook)
Loting en startvolgorde:
De loting vindt plaats op donderdag 4 oktober. De startlijsten worden die avond via e-mail aan de
contactpersonen van de deelnemende verenigingen gestuurde en zullen dan ook op deze website
gepubliceerd worden.
Poster
Een groot aantal verenigingen heeft het affiche op A4 formaat al via de ouderwetse post ontvangen,
maar downloaden kan ook hier: Affiche AmstelDrechtRegatta
Wedstrijdreglement
In aanvulling op het KNRB reglement voor roeiwedstrijden van 23-03-2019 geld voor deze wedstrijd
de ‘Wedstrijdbepalingen Amstel Drecht Regatta 2019’.
U kunt door dubbelklikken zowel het KNRB reglement, de wedstrijdbepalingen als Inhaalsituaties
downloaden.
Wedstrijdleiding en contact
Wedstrijdleiding is in handen van Giovanni Margaroli
Contact via e-mail: amsteldrecht@mdr.nu
Hoofd van de jury is mevrouw Jeanine de Bruin

