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Algemeen
1. Door deel te nemen aan de NKIR 2020, aanvaard ik hiermee automatisch de Algemene Voorwaarden die worden beschreven in dit document. Aanvulling en/of wijzigingen in de Algemene
Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op onze site.
2. Door deel te nemen aan de wedstrijd geef ik toestemming dat beeldmateriaal van mij, gemaakt
tijdens het Submit of Live event, gebruikt mag worden ter promotie en/of voor communicatie
doeleinde.
3. Deelname is volledig op eigen risico: zowel op het gebied van gezondheid, als op de beschadiging
van uw eigendom. Doordat deze editie virtueel is, is er uiteraard geen beschikking over een
wedstrijdarts op locatie. Houd hier rekening mee. De wedstrijdorganisatie is op geen enkele
manier aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.
4. Door in te schrijven voor de wedstrijd aanvaard ik de betalingsplicht van het inschrijfgeld aan
A.S.R. Nereus, welke voldaan moet worden voor 9 december 12:00. Alleen van toepassing
voor het Live-event: daarnaast ga ik akkoord met de volgende boeteregeling:
• Boete ter hoogte van het inschrijfgeld voor een terugtrekking na het plaatsvinden van de
loting (10-12-2020, 12:00)
• Boete ter hoogte van twee maal het inschrijfgeld in het geval de deelnemer niet op opdagen
bij de race (no-show)
5. Inschrijven voor de wedstrijd gebeurd via het inschrijfsysteem van de KNRB (zie: Inschrijven
KNRB. Deelnemers die niet lid zijn van de KNRB, zoals Crossfitters, buitenlandse deelnemers,
niet-roeiers, etc., moeten zich aanmelden met behulp van het volgende formulier: Inschrijven
Niet-KNRB
6. NKIR records kunnen zowel in het submit als in het live-event worden verbroken, mits er
een goede video-opname is van deze prestatie. Voor meer informatie over het verzamelen van
videobewijs, zie lid 40.-44..
7. Concept2 records kunnen ook worden verbroken in het submit en live-event, echter worden
daar andere voorwaarden aan gesteld. Meer informatie is te vinden op de site van Concept2:
Klik hier
8. Inschrijvingen openen op 1 november 2020 om 12:00 en sluiten op 4 december 2020 om 12:00.
Wijzigingen van de inschrijving kunnen worden doorgegeven via het KNRB systeem tot 9
december 2020 om 12:00.
9. De loting zal dit jaar online plaatsvinden, op 10 december 2020 om 12:00.

Submit Event
10. Submit races zullen plaatsvinden over 6.000, 2.000, 1.000 en 500 meter. De volgende velden
zullen gedurende de week van 5-11 december starten:
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- Veteranen
- Veteranen (1000 meter)
- Open vier (1000 meter)
- Open acht
- Open individueel
- Open-Charity 1000 meter
- Open-Charity 500 meter
- Open 6000 meter
- Bedrijf vier (1000 meter)
- School vier (500 meter)
11. Resultaten van de deelnemers moeten worden geüpload via het systeem van TimeTeam, hiervoor ontvangt iedere deelnemer/contactpersoon een unieke link per mail. Wanneer deze
link niet is ontvangen, graag mailen naar nkir@nereus.nl. Vermeld hierbij uw naam, veld,
inschrijving en vereniging.
12. Resultaten van het submit event zullen niet worden samengevoegd met de resultaten van het
live event.
13. Uitslagen van het Submit event worden op zaterdag 12 december in één keer gepubliceerd.
Gedurende de week zullen er geen tussentijdse resultaten worden gepubliceerd.
14. De deelnemer(s) heeft/hebben het recht om eenmalig de beste tijd in te sturen. Het is niet
mogelijk om een tweede tijd in te sturen.
15. Voor deelnemers in het submit event wordt met klem aangeraden om hun race (gedeeltelijk)
vast te leggen op video. Voor meer informatie, zie lid 40.-44..

Live Event
16. Live races zullen plaatsvinden over 2.000, 1.000 en 500 meter. De volgende velden zullen op
12 december starten:
- NK-velden
- Eerstejaars
- Open acht
- Open-Charity 1000 meter
- Open-Charity 500 meter
17. In het geval dat een deelnemer zich inschrijft voor een live-event terwijl het veld vol zit, zal
het inschrijfgeld worden teruggestort.
18. Alle velden bestaan uit enkel een finale: er zijn dus geen voorwedstrijden of halve-finales.
19. Winnaars van een veld worden een halfuur na afloop van de finish uitgeroepen, mits er geen
deelnemers zijn die gedurende de race hun verbinding zijn verloren.
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20. Bij het verliezen/verbreken van de verbinding met het systeem moet de deelnemer ten alle
tijden de race afmaken. Wanneer de verbinding zich tijdens de race niet hersteld heeft, moet
de roeier zijn/haar resultaat (inclusief Varification Code) opsturen naar de wedstrijdleiding.
Meer informatie hierover volgt.
21. Verwacht wordt dat er op 12 december in de volgende volgorde gestart zal worden:
- Junioren
- Gevorderde
- Para-roeien
- Senioren B
- Elite
- Eerstejaars vier
- Eerstejaars acht
- Charity-Open 1000 meter
- Charity-Open 500 meter
- Open acht
N.B.: Aan dit voorlopig tijdschema kunnen geen rechten worden ontleend. De wedstrijdleiding
heeft alle recht om wijzigingen aan te brengen.
22. Deelnemers kunnen na het plaatsvinden van de loting niet meer wijzigen van veld. Dit geldt
ook voor lichte roeiers die worden uitgewogen.
23. Het voorlopig tijdschema zal na opening van de inschrijvingen worden gepubliceerd op de site
van de NKIR. Het definitieve tijdschema zal zo spoedig mogelijk na de loting bekend worden
gemaakt.
24. Deelnemen kan enkel en alleen op een statische Concept2 Model D ergometer. Keuze van de
Drag Factor is vrij aan de deelnemer.
25. In het geval dat afwijkingen in de race worden gedetecteerd, kan deze data worden opgeëist
voor verder onderzoek. In het geval dat er vermoeden is van fraude, kan extra bewijs worden
opgevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s of video’s. De wedstrijdleiding adviseert met
klem om dit bewijs gedurende de race te verzamelen. Zie lid 40.-44. voor meer informatie.
26. Concept2 geeft het volgende advies wat betreft het verzamelen van bewijs gedurende de race:
”video evidence should be a single take that includes a close-up of the monitor before the start,
a clear view of the competitor and machine throughout the race, and a close up of the monitor
after the finish”.
27. Beslissingen van de wedstrijdleiding zullen ten alle tijden doorslaggevend en leidend zijn.
Bezwaren worden gehoord, maar de wedstrijdleiding hoeft hier niet op in te gaan.
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Weging
28. Ook de officiële weging zal dit jaar niet gecentraliseerd en op een geijkte weegschaal plaatsvinden. In plaats daarvan zal de weging op een eigen personenweegschaal en op eigen locatie
gebeuren.
29. Elke lichte deelnemer moet zich wegen op zijn/haar locatie op een eigen personenweegschaal.
Deze weging moet worden vastgelegd per foto. Het is belangrijk dat deze foto het volgende,
duidelijk zichtbaar, bevat: gewicht van de roeier, persoonsbewijs (ID, paspoort, rijbewijs) én
de datum en tijd aangegeven op: Online Klok. Let op: het is verplicht om deze online klok
te gebruiken!
30. De weging opent twee uur voor de start van de betreffende race en sluit dertig minuten voor
de start van de betreffende race.
31. Maximum gewicht voor heren betreft 75.0 kg, en voor dames betreft dit 61.5 kg.
32. In het geval dat een lichte roeier uitweegt (het maximumgewicht is niet behaald), is deelname
in een open veld niet mogelijk.
N.B.: Er kunnen nog wijzigingen in de weging plaatsvinden. Houd hiervoor goed onze site
en social media in de gaten. Mochten er grote wijzigingen plaatsvinden, dan worden alle
wedstrijdcommissarissen per mail op de hoogte gebracht.

COVID19
33. Met het oog op veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19 raden wij aan om de protocollen
van de KNRB te volgen voor het inrichten van uw race-opstelling, dit geldt zowel voor het
thuis starten als op een vereniging starten. Daarnaast kan men de veiligheidsregio benaderen
indien er vragen zijn omtrent de veiligheidsmaatregelen.
34. Het staat verenigingen vrij zich als centrale locatie op te werpen voor deelnemers, dit dient
echter altijd volgens de richtlijnen van de RIVM te gebeuren en in overeenstemming met de
KNRB protocollen. Daarnaast is het raadzaam om de race-opstelling te overleggen met de
betreffende veiligheidsregio.
35. De organisatie van de NK Indoorroeien is niet verantwoordelijk voor het waarborgen van
de veiligheid en het volgen van de maatregelen op de verenigingen of andere eigen locaties.
36. Indien het door overmacht, bijvoorbeeld door nieuwe maatregelen omtrent COVID-19, niet of
in beperkte mate mogelijk is om ‘live’ te starten, worden de deelnemers automatisch overgezet
naar het submit veld. Het inschrijfgeld blijft dan zoals het was voor het live veld.
37. Er wordt ten alle tijde gepoogd zo veel mogelijk deelnemers die zich hebben ingeschreven voor
een live veld live te laten starten.
38. Indien het door maatregelen niet mogelijk is voldoende mensen te laten ergometeren, bijvoorbeeld omdat de roeiverenigingen helemaal dicht moeten, kan het evenement worden verplaatst
naar een ander later moment.
39. In dat geval blijven de inschrijvingen in principe geldig, maar er is wel gelegenheid terug te
trekken met teruggave van inschrijfgeld.
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Protocol Videobewijs
40. Het verzamelen van videobewijs is voor deelname in de NK-velden verplicht. Voor de overige
velden wordt het sterk aangeraden om dit ook te doen: gebrek aan videobewijs kan ertoe leiden
dat het resultaat van de deelnemer ongeldig wordt verklaard.
41. Het verzamelen van videobewijs kan op twee manieren:
41.a. In eerste instantie wordt medewerking gevraagd voor het maken van een livestream op
zaterdag 12 december. Dit houdt in dat de deelnemer een camera (telefoon, webcam,
etc.) verbindt met onze Remote Regie afdeling. Deze afdeling heeft beschikking over
de beelden die tijdens de race worden opgenomen, en zal deze streamen in een openbare
livestream. Na afloop van de race wordt de verbinding met de camera verbroken. Meer
informatie volgt op onze website.
41.b. Wanneer de deelnemer niet in staat is om mee te werken aan het opzetten van een
livestream, moet hij/zij een video maken van (een gedeelte) de race, waarin duidelijk
het volgende (voor langere tijd, 30-45 seconden) in beeld wordt gebracht: de roeier(s), de
monitor (zichtbaar de score, slagtempo, etc.) en tot slot de ergometer met de roeier.
42. Voor NK-velden wordt, ter verificatie, van iedere winnaar deze video opgevraagd. Als de
winnaar geen medewerking heeft verleend aan de livestream, zal zijn/haar eigen videobewijs
worden opgevraagd. Indien de deelnemer geen videobewijs kan tonen, kan deze deelnemer
niet tot winnaar en dus niet tot Nederlands Kampioen worden uitgeroepen. Daarnaast zal het
resultaat van de roeier ongeldig worden verklaard. De uitslag zal dan worden herzien.
43. Voor de overige live velden zal ook van iedere winnaar het videobewijs worden opgevraagd,
indien hij/zij geen medewerking heeft verleend aan de livestream. Indien de deelnemer geen
bewijsmateriaal kan tonen, wordt de uitslag van de betreffende ongeldig verklaard en zal de
uitslag worden herzien. Een andere winnaar zal dan worden uitgeroepen.
44. Ook als deelnemers niet meedoen voor de winst, wordt er met klem aangeraden om videobewijs
te verzamelen. Bij het optreden van (significante) afwijkingen, bij verdachte situaties of als
steekproef, kan dit videobewijs worden opgevraagd bij de deelnemer. Indien de deelnemer
geen videobewijs kan tonen, wordt de uitslag/deelname van de roeier ongeldig verklaard.
N.B.: Een aanvullend NK-reglement zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Houd
hiervoor onze site goed in de gaten.
Bij vragen en/of onduidelijkheden naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden,
of bij algemene vragen, graag mailen naar nkir@nereus.nl

Referenties
Corona Protocol KNRB
Concept2 Records
Inschrijven KNRB-leden
Inschrijven Niet KNRB-leden
Online Klok
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