Vinterroningsreglement for kaproere i Roskilde Roklub.
Reglementet gælder for roere, der er tilknyttet kaproningsafdelingen.
Vinterroning defineres som roning, der foregår mellem standerstrygning og standerhejsning.
Vinterroningsreglerne træder endvidere i kraft, såfremt vandets temperatur i Roskilde Fjord er
under 12 C.
Det er ikke tilladt at ro, såfremt der er is på/i Roskilde Fjord.
Vinterroning må kun foregå i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før
solnedgang.
Vinterroning må kun foregå langs Frederiksborgvej samt via Skt. Hans Bugt op til indsejlingen til
Dejsundet. Roning må højst foregå 200 meter fra land
Kaproningschefen vurdere, hvilke roere inden for en af grupperne nedenfor, der må ro om vinteren.
Følgende båd må anvendes af kaproerne under vinterroning:

1x, 2- eller 2+

: Rutinerede seniorroere (roere der har roet mere end 2 sæsoner)

2x, 4-, 4x og 8+.

: Mindre rutinerede seniorroere (roere der har roet mindre end 2 sæsoner)
Rutinerede junior (junior A og B, roere der har roet mere end 2 sæsoner)

Mindre rutinerede junior A og B (roere der har roet mindre end 2 sæsoner) samt junior C roere kan
ikke ro vinterroning.
Kaproningschefen sender liste med roere til bestyrelsen, som endelig godkender inden starten på
vinterroningssæsonen. Roere under 18 skal have skriftlig tilladelse fra forældre, og kaproningschefen
sender kopi af disse tilladelser til bestyrelsen inden starten på vintersæsonen.
Ved vinterroning skal alle ombord være iført godkendt redningsvest.
Der skal være 1 motorbåd for hver 6 både der er på vandet. Motorbåden skal være i tæt kontakt med
bådene og der skal medbringes mindst 1 mobiltelefon. Alle i motorbåd skal være iført en af Roskilde
Roklub godkendt redningsvest.
Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde meddele dispensationer til roning i 1x, 2- eller 2+ for rutineret
juniorroer i perioden fra standerhejsning til scullersæsonstart, hvis dette ikke vil kompromittere den
pågældende roers sikkerhed.
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