Aarhus 2017-04-24

YSWC udtagelsen 2017
Sådan er betingelser for deltagelse i World Sailing Youth Worlds kaldet Youth Sailing World Championship:
• Sejleren er dansk statsborger
• Sejleren er under 19 år den 31. december 2017 (født efter 31 december 1998)
• Sejleren er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion
og
• Alle deltagere på holdet deltager i landsholdslejren i U42
• Alle sejlere gør en ægte og højt prioriteret indsats for at være optimalt forberedt til Youth Worlds.
• Det danske hold består alene af gruppen af sejlere og 1-2 trænere/ledere i den formelle
konkurrenceperiode.
Efter at Youth Sailing World Championship er blevet flyttet fra juli måned i Israel til december måned i Kina,
så bliver udtagelsen også flyttet fra forår til efterår. Her er udtagelsen i de forskellige klasser.

Laser
LAD vil anvende følgende to konkurrencer som udtagelse:
1. Laser Rang 3 Rungsted Sejlklub den 2-3 september *
2. GP i Skælskør den 23-24 september
Beregning af udtagelsen. Se længere nede.
*) Bemærk, GP Skovshoved og UDM og GP Skive overlapper med international konkurrence, hvorfor LAD,
jfr. klassens bestemmelser, ikke ønsker at anvende disse.

29´er
29´er klassen foreslår følgende konkurrencer som udtagelse til YSWC 2017
1. 09-10 september UDM DM Skovshoved
2. 23-24 september GP Skælskør
Beregningen af udtagelsen. Se længere nede.

Nacra 15
Da Nacra 15 klassen ikke er etableret i Danmark, vil en udtagelse blive planlagt ud fra den interesse der er
iblandt danske sejlere. Udtagelsen vil blive sejlet i forbindelse med Dansk Sejlunions Uge 42 lejr i Oure. Der
vil blive udvalgt én sejldag hvor der som minimum skal gennemføres 5 sejladser, samt en reservedag.
En præcis formulering af sejladsbetingelserne vil blive offentliggjort i god tid inden konkurrencen.
Bemærk, at udtagelsen vil blive sejlet i Nacra 17 (ikke-foilende). Deltagelse i denne udtagelse og
efterfølgende YSWC forberedelse vil indebære leje af Nacra 17 katamaraner til formålet. Dansk Sejlunion
kan have både, der kan lejes.
Alle som kunne tænke sig at deltage i Nacra 15 udtagelsen, skal melde deres interesse til Dansk Sejlunion
senest den 28 august (efter GP i Skive).
Det gør du/I ved at give besked om jeres deltagelse i udtagelsen til Dansk Sejlunions talentudvikler. Ring
eller skriv til Jan Christiansen på mail jan.christiansen@sejlsport.dk. Telefon: 21270071.

RSX
RSX udtagelsen blive planlagt ud fra den interesse der er iblandt danske sejlere. Udtagelsen vil blive sejlet i
forbindelse med Dansk Sejlunions Uge 42 lejr i Oure. Der vil blive udvalgt én sejldag hvor der som minimum
skal gennemføres 5 sejladser, samt en reservedag. En præcis formulering af sejladsbetingelserne vil blive
offentliggjort i god tid inden konkurrencen.
Alle som kunne tænke sig at deltage i udtagelsen skal melde deres interesse til Dansk Sejlunion senest den
28 august 2017 *.
Det gør du/I ved at give besked om jeres deltagelse i udtagelsen til Dansk Sejlunions talentudvikler. Ring
eller skriv til Jan Christiansen på mail jan.christiansen@sejlsport.dk. Telefon: 21270071.
*) Hvis interessen for deltagelse i denne udtagelse er meget begrænset, så vil Dansk Sejlunion tage stilling
til om udtagelsen skal gennemføres.
Om interessen er begrænset vurderes ved om der stiller mere end mindst et par sejlere op med
international konkurrenceerfaring fra 2017 og 2016. Konkurrencerne skulle gerne være på U-kategori EM,
VM niveau eller andre store internationale konkurrencer. Sejlernes resultater i disse konkurrencer skal
helst være iblandt de bedste 50%.

420
Da 420 klassen ikke er konkurrenceaktiv i Danmark, så bliver udtagelsen til YSWC igennem klassens EM som
sejles i perioden 22-30 juli i Athen, Grækenland.
Piger og drenge skal være i de 40% bedste på den formelle resultatliste. Den bedste danske besætning hos
pigerne og hos drengene som opfylder dette, udtages til YSWC.
http://www.420sailing.org/default/events/event/text/2017-420-open-european-championships/page/0

Beregning af de beskrevne udtagelser i Laser og 29´er.
Der anvendes formelle resultatlister hvor:
1. alle sejlere tilmeldt konkurrencerne sejladserne tæller med i resultaterne uanset alder (u19
trækkes ikke ud særskilt).
2. piger og drenge scorer på den samme liste (trækkes ikke ud særskilt)
3. udlændinge indgår på lige fod med danskere (danskere trækkes ikke ud særskilt)
4. fratrækkere anvendes jfr. sejladsbestemmelserne
Vinderen af udtagelsen er den som scorer den laveste sum af de to stævneplaceringer*.
Ved lighed, vinder den som scorer den bedste stævneplacering den sidste af de to konkurrencer.
Såfremt en sejler/besætning ikke ønsker at gøre brug af den opnåede udtagelse, vil den næste sejler på
listen få tilbudt pladsen.
*Stævneplacering = den position sejleren/besætningen har på den endelige resultatliste fra konkurrencen.

Med venlig hilsen
Jan Christiansen
Talentudvikler, Dansk Sejlunion
Mail: jan.christiansen@sejlsport.dk
Telefon: +45 2127 0071

