YSWC udtagelse for RSX drenge og Nacra 15 mix

RSX drenge udtagelse
Udtagelsen for RSX drenge til Youth World Sailing Championship vil blive sejlet i forbindelse
med Dutch Youth Regatta 2018.
Informationer om denne konkurrence findes her: https://www.dutchyouthregatta.org
For RSX drenge er kravet at man skal være top 20 *) i forbindelse med denne konkurrence.
Er flere end én dansk sejler indenfor top 20 så udtages den der bliver bedst placeret i
konkurrencen.
Tilkendegivelse er nødvendig
YSWC udtagelsen for RSX drenge bliver kun aktuel hvis mindst én sejler senest tirsdag den
13 marts kl 12:00 tilkendegiver at ville sejle udtagelsen ved at sende en mail til Dansk
Sejlunions talentudvikler.
Send til Jan Christiansen. Mail: jan.christiansen@sejlsport.dk
*) Top 20 er i mix felt af drenge og piger. Såfremt der sejles drenge og piger hver for sig, så er
det i drenge feltet.
**) Formelle krav.
Sejlere i YSWC skal:
• være medlem af en sejlklub, der er medlem af Dansk Sejlunion. ved begyndelsen af
YSWC udtagelsen (dvs medlem af en klub der er medlem af Dansk Sejlunion)
• sejlere skal være danske statsborgere
• sejlere skal være født senere end 31 december 1999
• 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.

YSWC udtagelse for RSX drenge og Nacra 15 mix

Nacra 15 mix udtagelse
Udtagelsen for Nacra 15 mix til Youth World Sailing Championship vil blive sejlet i forbindelse
med Dutch Youth Regatta 2018.
Informationer om denne konkurrence findes her: https://www.dutchyouthregatta.org
For Nacra 15 mix er kravet at man skal være iblandt de 75% bedste på den endelige
resultatliste for denne konkurrence (eksempel: hvis der er 20 med, skal den danske båd være
mindst 15).
Er flere end én dansk sejler indenfor top 75% så udtages den der bliver bedst placeret i
konkurrencen.
Tilkendegivelse er nødvendig
YSWC udtagelsen for RSX drenge bliver kun aktuel hvis mindst én besætning senest tirsdag
den 13 marts kl 12:00 tilkendegiver at ville sejle udtagelsen ved at sende en mail til Dansk
Sejlunions talentudvikler.
Send til Jan Christiansen. Mail: jan.christiansen@sejlsport.dk
*) Formelle krav.
Sejlere i YSWC skal:
• være medlem af en sejlklub, der er medlem af Dansk Sejlunion. ved begyndelsen af
YSWC udtagelsen (dvs medlem af en klub der er medlem af Dansk Sejlunion)
• sejlere skal være danske statsborgere
• sejlere skal være født senere end 31 december 1999
• 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. Herunder, at besætningen sikrer sig adgang til Nacra træning i perioden fra
udtagelse og frem til YSWC.

