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Uitgangspunten voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport is, zijn
deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen. De algemene regels omtrent veiligheid en eerlijkheid zijn te vinden
in het KNRB Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR). Dit Fainessprotocol is een aanvulling daarop en bevat conform
artikel 32.9 RvR de praktische uitwerking ervan. Dit protocol en het veiligheidsplan beschrijven hoe de organisatie van
de DMO in onveilige en oneerlijke situaties omgaat met de veiligheid en eerlijkheid tijdens het evenement.

Fairnesscommissie
Het Hoofd van de Jury vormt samen met de Wedstrijdleiding en Veiligheidscoördinator de Fairnesscommissie. De
Fairnesscommissie monitort voorafgaand en tijdens de wedstrijden de veiligheids- en weersituatie en neemt waar
nodig maatregelen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de waarnemingen en voorspellingen van weerstation ‘naam’
(https://www.), overige weersites ter vergelijking, gecombineerd met de eigen waarnemingen en die van de
Veiligheidscoördinator langs de baan. Daarnaast kan de Fairnesscommissie zich laten informeren door een
aangewezen persoon die aanvullend meerdere (weer)bronnen monitort. Op basis van bovenstaande
informatiebronnen oordeelt de Fairnesscommissie over de veiligheid en eerlijkheid van de baan en de te nemen
maatregelen.

Maatregelen
Indien de Fairnesscommissie oordeelt dat (een deel van) de 4 regulier gebruikte banen (1-4) niet eerlijk genoeg zijn, of
wanneer uit de Time-Team applicatie blijkt dat er naar oordeel van de Fairness commissie een duidelijk baanverschil
valt waar te nemen, zijn er conform artikel 32.9 RvR de volgende opties beschikbaar (in volgorde van wenselijkheid):

a. Het (uitsluitend) gebruiken van de banen die de meest gelijke omstandigheden bieden, waarbij races
eventueel kunnen worden verroeid met minder banen;

b. Races uitstellen of vervroegen, door velden te verschuiven binnen of naar andere blokken;
c. Time trials varen (per veld);
d. Het veld niet door laten gaan, er zal dan geen uitslag zijn;
e. Wijzigen van de boei-indeling per veld op basis van de Masters-categorie;
In het geval dat een veld verroeid wordt als time trial, bedraagt de ex aequo norm 0.20 ?? seconden. De
consequentie hiervan is dat twee ploegen die binnen deze norm finishen, dezelfde plaats toegewezen krijgen.
Waar nodig zullen twee ploegen een blik mogen ophalen.

Besluitvorming over de (te nemen) maatregelen wordt gedaan door de Fairnesscommissie, waarbij tevens rekening
gehouden wordt met de haalbaarheid in verband met het tijdschema. De Wedstrijdleiding stelt eventuele nieuwe
starttijden vast.


