Y S W C u d t a g e l s e n i 2 9 e r - Version 2 - 20180524.
Da der har været spørgsmål til udtagelseskriterierne, er teksten nu udvidet, så der ikke længere
burde være uklarheder.
Opdateret tekst:
U d t a g e l s e n afgøres over 2 stævner:
Grand Prix Rungsted 5-6 maj 2018
Grand Prix Aarhus 2-3 juni 2018
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
Det er 29´er klassen i Danmark der forestår beregning af udtagelsesserien.
Vinderen af udtagelsen
Vinderen af udtagelsen er henholdsvis den pige besætning og den drengebesætning som har
færrest point i udtagelsesserien, og som samtidig opfylder formelle krav til en YSWC udtagelse **).
**) 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.
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