Aarhus, 9 april 2019
Udtagelsen afgøres over 2 stævner:
Grand Prix Kaløvig 4-5 maj 2019 og Grand Prix Rungsted 17-19 maj 2019
Om udtagelsesserien:
Udtagelsen sejles som en serie bestående af de to ovenfor nævnte stævner.
Det er stævnets officielle resultatliste – uden fratrækkere – der danner baggrund for pointtildeling
i serien.
Point tildeles besætninger. Bliver der skiftet besætning vil dette blive betragtet som en ny
besætning.
Hvis en besætning ikke deltager i en eller flere sejladser, vil denne blive tildelt point svarende til
”Ikke startet” i det pågældende stævne.
Udtagelsen beregnes som en serie, jfr. kapsejladsreglerne 2017-2020 tillæg A, med følgende
fratrækkere:
Ved 1-4 sejladser i serien = 0 fratrækkere
Ved 5-11 sejladser i serien sejladser = 1 fratrækker
Fra 12 sejladser i serien = 2 fratrækkere*
*)Fratrækkerne kommer til at forløbe således at ved 12 sejladser eller over så vil de to fratrækkere
blive delt op, en til hvert stævne.
Det er 29 é r klassen i Danmark der forestår beregning af udtagelsesserien.
Mulighed for dispensation
Dansk Sejlunion og 29´er klassen 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 Dansk 29er klub og Dansk Sejlunion senest en uge (7
dage) før den dag dispensationen skal gælde. Ansøgning om dispensation sendes som mail
til: Mads.fuglbjerg@gmail.com og jan.christiansen@sejlsport.dk
Dispensationen godkendes og offentliggøres på dansk 29er klubs ́ Facebooks side senest
dagen før dispensationen skal gælde.

Sådan fungerer en dispensation:
•

Dispensationen indgår ikke i den samlede resultatberegning for det enkelte stævne, men
blot for YWSC udtagelsen.
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•

•
•

Dispensation gives ud fra de dage der bliver sejlet i det pågældende stævne. Sådan at man
får et gennemsnit af de sejlede dages sejladser uden fratrækkere.
Fx vil til et tre dages stævne i Rungsted tælle 2 dage og den sidste dag vil man få
gennemsnittet af de to dage uden fratrækkere. Altså vil både en 1. plads og en black flag
tælle med i gennemsnittet.
Den gennemsnitsscore per sejlads der beregnes, gives til sejleren i alle de sejladser der
sejles den dag dispensationen er gældende for sejleren.
Det er kun gennemsnitsscoren hvor der ikke er brug af fratrækkere. Fratrækkere kan
selvfølgelig bruges i hele serien jævnfør udtagelsesbestemmelser ovenfor.

Med venlig hilsen

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