Swedish Rowing Coastal Championships 2019

Datum

Juni 29-30, 2019

Tävlingsplats

Ribersborgs strand, Malmö

Klasser
101
102
103
104
105
106
107

Herrar 4X+ / Men 4x+
Damer 2x / Women 2x
Herrar 1x / Men 1x
Damer 4x+ / Women 4x+
Herrar 2x / Men 2x
Damer 1x / Women 1x
Mix 2x / Mix 2x

Banlängd
Försök 3 km
Finaler 6 km

Sista anmälan
Kl 23:59, 15/6, 2018

Startlista

Ämnas att publiceras 20/6 2018 på www.facebook.com/swedishrowingcoastalchampionships/

Försökslopp

I klasser där antalet registrerade lag överstiger antalet båtar i finalen kommer försökslopp att tillämpas.
Försöksloppen kommer att genomföras lördag morgon. Arrangören förbehåller sig rätten att justera antalet
startande båtar i finalen för varje klass. Banans längd är 3 km.

Anmälan

Registrering görs via arrangörens registreringsformulär (Excel-fil), som finns på tävlingshemsidan. Det går
även bra att använda svenska roddförbundets anmälningsblankett som finns på SRs hemsida.
Formuläret skickas via e-post till bertilljungkvist@hotmail.com

Captains Meeting

Kommer att hållas fredag kväll 28/6 kl 20.00 på Malmö Roddklubb
OBS! En roddare per båt måste delta i detta möte.

Anmälningsavgift				
C1x = 175 kr 						
C2x = 250 kr						
C4x= 300 kr

Efteranmälan/Avanmälan

Dubbel avgift gäller för efteranmälan. Anmälan godkänns endast om det finns utrymme i klassen.
Arrangören kommer inte ta ut några extra avgit för avanmälan.

Båthyra

Det kommer att finnas ett antal båtar som är tillgängliga för regatta. Även om vårt mål är att kunna garantera
båt till samtliga deltagare, kommer det att finnas en gräns. För att säkra din båt, se till att du går in tidigt.
Obs! Detta gäller endast båt, ta med egna åror och flytväst.
För långväga resenärer. Skicka ett mail till: peter.berg@hotmail.com
C1x = 150 kr
C2x = 300 kr
C4x= 600 kr

Betalning

Vi föredrar att anmälningsavgift betalas in i samband med anmälan, till Helsingborgs Roddklubb
Bg 729-0455. Märk inbetalningen tydligt så att kassören får så lite detektivarbete som möjligt.

Boende

Vi har inga bokade boenden. Kolla gärna in www.hotels.com eller www.airbnb.com

Tävlingsplats

Båtplats, start och målgång kommer vara på Ribersborgs Strand.

Resa

Malmö Roddklubb cirka 1 km öster om centralstationen. Adress: Slussplan 1, 21130 Malmö
Tävlingsplatsen “Ribersborg” ligger mellan Västra Hamnen och Limhamn.
Adress: Ribersborgsstigen 6, 216 13 Limhamn

Bbq

Vi kommer ha en grillning på Malmö Roddklubb efter loppet på lördag. Haka gärna på.
Betalning sker på plats.

Mer info

Kolla gärna in vår FAQ-sida och tävlinssida www.facebook.com/swedishrowingcoastalchampionships/
För ytterligare information: peter.berg@hotmail.com

