Mølleåens Blå Bånd
DKF Sikkerhedsforskrift for Løb og
Stævner Maraton
§ 1. Formål og gyldighed
DKF’s Sikkerhedsforskrift for løb og stævner gælder for stævner afholdt af Dansk Kano og
Kajak Forbund (DKF) eller klubber tilsluttet DKF, og tager udgangspunkt i DKF’s
Sikkerhedsbestemmelser, DKF’s Nationale Fælles Konkurrenceregler og eventuelle
diciplinspecifikke konkurrencebestemmelser samt ICF’s regler for den pågældende disciplin.
Denne diciplinspecifikke sikkerhedsforskrift for løb og stævner gælder for stævner afholdt i
kategorien sprint af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) eller klubber tilsluttet DKF.
Sikkerhedsforskriften gælder for selve løbsområdet, såvel som for et opvarmningsområde.

§ 2. Arrangørernes ansvar
Stævnets arrangører organiserer sikkerhedsarbejdet i forbindelse med stævnet. Hovedledelsen
af konkurrencen skal varetages af en stævneledelse, som ud over Chefdommer og
Chefbanedommer omfatter en Sikkerhedschef. Sikkerhedschefen er ansvarlig for rådgivning af
stævneledelsen om nødvendige sikkerhedshensyn samt for at disse opfyldes, jf. DKF´s
sikkerhedsbestemmelser.
Arrangørerne skal orientere inviterede klubber og roere om de sikkerhedsforskrifter, der gælder
for arrangementet. Sikkerhedsforskrifterne kommunikeres i forbindelse med invitationen til
arrangementet, og af stævneledelsen ved holdledermøde, ved instruktion før start af aktiviteten,
eller under selve arrangementet. Instruktion af deltagerne skal omfatte information om
obligatorisk sikkerhedsudstyr.
Alle officials er forpligtet til at tilse, at sikkerhedsforeskrifterne følges, og at forhindre både eller
deltagere i at starte eller fortsætte i løbet, hvis de ikke opfylder de fastsatte bestemmelser.
Enhver deltager, der ignorerer de fastsatte bestemmelser, skal nægtes starttilladelse. Hvis
vedkommende er startet, skal vedkommende diskvalificeres.
Arrangørerne skal stille ledsagebåde til rådighed, i det omfang det er nødvendigt, for at
varetage sikkerheden under arrangementet. Deltagerne skal orienteres om i hvilket omfang der
anvendes ledsagebåde. Der skal som minimum stilles én ledsagebåd til rådighed til at varetage
sikkerheden på større søer, på bugter og andre åbne vandområder. Ledsagebåden bør som
udgangspunkt følge de bagerste roere i feltet. Har ruten en karakter, hvor der ikke er fuld
overblik fra følgebåden, skal der være flere følgebåde til at varetage sikkerheden.

Det er arrangørernes ansvar at placeringen af følgebådene ledes af en person på en af
følgebådene eller en person på land. Derudover er det arrangørernes ansvar at der etableres
kommunikation imellem følgebådene og imellem følgebådene og stævneledelsen på land.
Stævneledelsen vurderer løbende, hvorvidt der skal ændres i afviklingen af arrangementet, og
om arrangementet skal afbrydes af sikkerhedsmæssige årsager, herunder udviklingen i vejret.

§ 3. Deltagernes personlige sikkerhed
Deltageren har ansvaret for sin personlige sikkerhed under roningen, herunder at
vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de forhold,
under hvilke der ros.
Ved deltagelse i maratonkaproning er det obligatorisk at ro iført svømme- eller redningsvest.
I de situationer, hvor de lokale forhold og brug af ledsagebåde kan varetage sikkerheden, kan
arrangørerne vælge at afvige fra DKF’s generelle sikkerhedsbestemmelser vedr. kravet om at
bære svømmevest.
Arrangørerne kan endvidere bestemme, at der skal anvendes andet specificeret
sikkerhedsudstyr ud over svømme- eller redningsvest.
Deltagelse i maratonløb kan indebære farlige situationer for deltagerne. Det er et krav, at
enhver deltager, der ser en anden i alvorlig fare, skal tilbyde al den assistance, vedkommende
er i stand til at yde. Udeladelse heraf kan indebære diskvalifikation.
I tilfælde af kæntring må en deltager modtage assistance med tømning af båden og med entring
af båden til rostilling.

§ 4. Deltagerens båd
Alle både skal have så meget opdriftsmiddel, at de forbliver flydende, når de fyldes med vand.
Manuelt betjente pumper må anvendes i både kajakker og kanoer. Elektriske pumper kan dog
benyttes, såfremt arrangøren finder det påkrævet af sikkerhedshensyn.
Arrangørerne kan bestemme, at der skal anvendes andet specificeret sikkerhedsudstyr i den
enkelte båd.

§ 5. Særlige forhold for børn og unge
For børn og unge under 12 år gælder
● at de skal være i stand til at svømme mindst 600 m, hvis de deltager i et stævne

§ 6. Særlige forhold for ikke-frigivne
Arrangørerne kan vælge at afvige fra reglen om at ikke-frigivne skal ro sammen med en frigiven
voksen over 18 år, i de situationer hvor der er tilstrækkelig med bemandede ledsagebåde til at
varetage sikkerheden.

§ 7. Særlige forhold ved rovandet eller tidspunktet for
afholdelse
Hvis jeres roere finder bølgerne for store på Furesøen er det muligt at tilmelde sig TRIM fra
Frederiksdal på løbsdagen.

§ 8. Særlige forhold i forbindelse med deltagernes evner
[Udfyldes efter behov.]

