Kortste Nacht Roei Marathon (KNRM) Reglement 2019
Art.1

De KNRM is een prestatietocht met voor scoutinggroepen gebruikelijke roeivaartuigen, waarbij
de deelnemers de gehele tocht moeten uit roeien.

Art.2

Naast de prestatie van het uitroeien van de tocht is er een wedstrijdklassement. De
deelnemers bepalen zelf of zij voor de prijzen roeien of voor de prestatie.

Art.3

De deelnemers dienen uitsluitend de door de organisatoren aangegeven route te varen en alle
controleposten te passeren.

Art.4

a) Gedurende de marathon is het niet toegestaan dat de deelnemende vaartuigen anders
worden voortbewogen dan door roeien of wrikken.
b) De tocht van 10 km is voor roeiers t/m 14 jaar, de tocht van 15 km voor roeiers t/m 18 jaar,
de tocht van 25 km staat open voor alle leeftijden. In overleg met de organisatoren kan van
deze regel worden afweken.

Art.5

a) Door de deelnemende vaartuigen dient de wettelijk voorgeschreven verlichting volgens art
3.13 lid 6 van het Binnenvaart Politie Reglement te worden gevoerd. De verlichting dient te
voldoen aan de in art 3.02 (van het BPR) gestelde eisen.
b) ongeacht wat verder in dit reglement staat, moet elk deelnemend vaartuig zich steeds aan
de regels van het Binnenvaart Politie Reglement houden.

Art.6

a) De deelnemers dienen andere recreanten op het water en de wal niet te hinderen en positief
gebruik te maken van het milieu (dus geen lawaai in bewoonde gebieden en bij ankerplaatsen
van andere recreanten maken; geen afval overboord gooien; alleen afmeren waar het mag en
niet in het riet aanleggen; etc.).
b) het meenemen van radio’s of andere geluidsuitdragende apparatuur (met uitzondering van
een scheepshoorn) is tijdens de Roeimarathon nadrukkelijk verboden. De organisatie heeft het
recht genoemde apparatuur in beslag te nemen en gedurende de roeimarathon te bewaren.
c) Overlast veroorzaakt door misdragingen van wat voor vorm dan ook door deelnemers, kan
uitsluiting van toekomstige deelname voor de gehele scoutinggroep waar deelnemers lid van
zijn tot gevolg hebben.
d) Het gebruik van alcohol tijdens de tocht is verboden.

Art.7

Voor eventuele schade, letsel, verlies e.d. tijdens de Roeimarathon aan derden, deelnemers,
personen of materiële zaken toegebracht, kan de organisatie niet aansprakelijk worden
gesteld. De deelnemende groepen zijn zelf aansprakelijk te stellen voor schade die hun leden
veroorzaken. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van hun eigen
materiaal.

Art.8

a) de organisatoren hebben het recht deelnemers die niet aan dit reglement voldoen nog voor
de start van de tocht van deelname uit te sluiten. Hiertoe behoren onder andere:
- deelnemende vaartuigen die zich niet aan de opgegeven starttijden houden,
- deelnemende vaartuigen die niet de wettelijk voorgeschreven verlichting aan boord hebben.
b) Op het moment dat tijdens de Roeimarathon blijkt dat er niet meer wordt voldaan aan dit
reglement, kan een deelnemend vaartuig met bemanning onmiddellijk uitgesloten worden van
verdere deelname.

Art.9

In gevallen waarin dit reglement niet voldoet, beslissen de organisatoren.

Art.10 Deelnemers aan de Kortste Nacht Roei Marathon worden door ondertekening van hun

inschrijfformulier door hun teamleider (d.w.z. schipper, kap, wilde-vaart-begeleider of
loodsenbegeleider) geacht met dit reglement accoord te gaan.

