Udtagelse til Youth Sailing World Championship 2016 i Auckland

Dansk Sejlunion offentliggør hermed udtagelsen til Youth Worlds (U19 VM) for de discipliner, vi
forventer at stille til start i. Disciplinerne er:
• Laser Radial piger og Laser Radial drenge
• 29´er piger og 29´er drenge
• RSX 8,5 drenge
• Nacra 15 åben (dvs drenge, piger eller mix)
Sådan er betingelser for deltagelse i SW Youth Worlds:
• Sejleren er dansk statsborger
• Sejleren er under 19 år den 31. december 2016 (født efter 31 december 1997)
• 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.

Sådan sejles udtagelserne:
Laser Radial udtagelserne
Sejles i forbindelse med UDM i Skælskør den 24-25 september.
Den bedste pige og dreng på den endelige resultatliste, vinder udtagelsen. Såfremt der er både en
samlet og adskilte resultatlister for piger og drenge, så anvendes den samlede resultatliste hvor alle
sejlere er medtaget, uanset nationalitet og alder.
29´er udtagelserne
Sejles over to weekender; TORM GP 3 i Egense den 27-28 august og UDM i Skælskør den 24-25
september.
Scoring i 29´er udtagelserne findes længere nede.
RSX drenge udtagelsen
Sejleren udtages i RSX Youth European Championship i Helsinki, Finland.
Det er intentionen at holde udtagelser i Danmark. Årsagen til at der her afviges fra dette er, at der kun
er to aktuelle sejlere i udtagelsen, som begge sejler EM.
Den bedste sejler på den endelige resultatliste vinder udtagelsen.
Nacra15
Dansk Sejlunion lægger op til at en klub arrangerer udtagelsen. Udtagelsen skal foregå i Nacra 15 eller
alternativt i Nacra 17. Klubber er velkomne til at byde ind på afholdelse af udtagelsen. Udgifter til leje
af både skal afholdes af sejlerne og over startgebyret for konkurrencen.
Foreslåede datoer for udtagelsen er 1-2 oktober. Formalia omkring udtagelsen udarbejdes sammen
med arrangøren.

Sådan scores og vindes 29´er udtagelserne:
Formelle resultatlister fra de to events anvendes i udtagelsen.
Resultatlisten er gældende i YSWC udtagelsen, uanset om den giver et officielt resultat i det
pågældende GP/UDM.
Der anvendes formelle resultatlister hvor:
1. alle sejlere tilmeldt TORM GP 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 i UDM.
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.
Spørgsmål omkring udtagelserne kan stilles åbent på fB Dansk Sejlunion Sport eller til Jan
Christiansen på telefon 2127 0071 eller mail: jan.christiansen@sejlsport.dk
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