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De Masters roeiers kunnen nu hun club eren met de nieuw opgerichte World Rowing Masters Regatta Club Trofee. 
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Deze zal voor de eerste maal gepresenteerd worden op de World Rowing Masters Regatta te Bled, Slovenië in September 
2017. Er zullen 2 Club Trofeeën voorgesteld worden, één voor de heren- en één voor de damescompetities, en ze zullen 
toegekend worden aan de club die de meeste punten in hun respectievelijke categorie heeft behaald. Enkel uniforme 
clubploegen zullen in aanmerking voor de punten. De criteria worden hieronder beschreven. 

 “De Trofee is een geweldige kans voor de clubs om in de kijker te komen op de World Rowing Masters Regatta. Het zal 
meer erkenning geven aan de clubs die zich voor veel evenementen engageren en hun teamgeest bevorderen. Daarnaast 
zal het de vriendschappelijke competitie tussen de clubs bevorderen,” zegt FISA Masters Commissie Voorzitter, Tone Pahle. 

De World Rowing Masters Regatta trekt jaarlijks duizenden deelnemers met hun leeftijd variërend tussen 27 en 92 jaar. Veel 
clubs nemen deel in verschillende bootklassen en deze clubs zullen nu strijden voor de Trofee. 

Alle leeftijd- en geslachtklassen zullen op dezelfde manier punten toegewezen krijgen. Alle clubs die de finish bereiken zullen 
punten toegekend worden, ongeacht het aantal aanwezige ploegen in die reeks. De punten zullen toegekend worden aan de 
hand van de actuele aankomstpositie voor elke clubploeg, afhankelijk van het type evenement en plaatsing van de ploeg, in 
overeenstemming met volgende tabel: 

Puntentabel 

  1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 

8+ 36 27 20 15 11 8 6 4 

4x/4+/4- 27 20 15 11 8 6 4 3 

2x/2- 20 15 11 8 6 4 3 2 

1x 15 11 8 6 4 3 2 1 

 

De inaugurale trofee zal uitgereikt worden op het evenement in Bled, Slovenië. Voor meer informatie, klik hier. 

Voor meer informatie en FAQ, gelieve het document hier te bekijken. 
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