YSWC udtagelsen 2019 i Laser Radial.
Udtagelsen sejles i Grand Prix Kaløvig og Grand Prix på Furesøen.
Kaløvig 4-5 maj 2019
Furesøen 17-19 maj 2019
Udtagelsen
Udtagelsen sejles som en serie af de to overfor nævnte stævner.
Udtagelsen beregnes som en serie jævnfør kapsejladsreglerne 2017-2020 stk. A
Denne serie over to Grand Prix beregnes med følgende fratrækkere:

1-4 sejlader = 0 fratrækkere
5-8 sejladser = 1 fratrækker
9-12 sejladser = 2 fratrækkere
13 eller flere sejladser = 3 fratrækkere
Er der lighed, da anvendes kapsejladsreglerne 2017-2020 stk A8.1 og A8.2.
Det er Laser Association Denmark der forestår denne beregning.
Vinderen af udtagelsen er den kvindelige og den mandlige sejler som ligger bedst i serien ved seriens
afslutning og som samtidig opfylder formelle krav*.
Mulighed for dispensation
Dansk Sejlunion tilbyder at sejlere kan få dispensation i tilfælde af egen konfirmation. Der kan gives
dispensation til fravær for den dag konfirmationen foregår.
Dispensation gives på følgende måde:
• Sejleren ansøger om dispensation til LAD og Dansk Sejlunion senest en uge (7 dage) før den dag
dispensationen skal gælde. Ansøgning om dispensation sendes som mail til:
Michael.Faubel@dupont.com og jan.christiansen@sejlsport.dk
• Dispensationen godkendes og offentliggøres på LAD´s facebooksside senest dagen før
dispensationen skal gælde.
Sådan fungerer en dispensation:
• Der beregnes en gennemsnitsscore per sejlads over alle de øvrige enkeltsejladser der indgår i
udtagelsesserien til YSWC bestående af sejladserne i både GP Kaløvig og GP Furesøen
• I beregningen af gennemsnitsscore per sejlads, anvendes de retningslinjer for fratrækker der er
beskrevet i YSWC udtagelsen ovenfor.
• Den gennemsnitsscore per sejlads der beregnes, gives til sejleren i alle de sejladser der sejles den
dag dispensationen er gældende for sejleren og en stævnescore beregnes ud fra de
sejladsbestemmelser der foreligger for det pågældende GP.
• Sejleren indsættes med sin beregnede score fiktivt i stævneresultatet for det pågældende GP
stævne hvorefter YSWC udtagelsen kan beregnes jævnfør beskrivelsen ovenfor.
*) Formelle krav.
Sejlere i YSWC skal:
• være medlem af Dansk Sejlunion ved begyndelsen af YSWC udtagelsen (dvs. medlem af en klub der
er medlem af Dansk Sejlunion)

JOY – COURAGE – FRIENDSHIP – TEAM WORK – INNOVATION – LEADERSHIP – DEVELOPMENT - DETERMINATION

•
•

•
•
•

sejlere skal være danske statsborgere
sejlere skal være født senere end 31 december 2001
sejlere skal være mere end 12 år og mindre end 19 år den 31 december 2019

sejlere skal indgå i YSWC holdets fælles rejseplan hvor der forventes afrejse 3-6 dage før det
formelle program.
sejlere skal yde en 100% indsats i forberedelsen fra udtagelsens afslutning til holdet afrejser. Dvs.
fokus på sejltræning, fysisk træning og uddannelse.

Med venlig hilsen

Jan Christiansen
Talentudvikler
Dansk Sejlunion
Mail: jan.christiansen@sejlsport.dk
Telefon: +45 2127 0071
Skype: jan.coach
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