Brøndby, maj 2018

VM Aarhus 2018 - udtagelseskriterier
World Sailing’s internationale kvalifikationskrav og generelle danske udtagelseskrav udgør
tilsammen grundlaget for aftalen om de nationale kriterier for udtagelse til VM i Aarhus,
2018.
Aftalen sikrer et klart defineret grundlag, hvorpå Dansk Sejlunion (DS) kan udtage atleter
til deltagelse. I tråd med Dansk Sejlunions overordnede holdning er udtagelsen alene
baseret på objektive kriterier.

Trin 1 for VM-deltagelse - tilmelding

Første forudsætning for at deltage ved VM i Aarhus er at tilmelde sig den danske VMudtagelse.
Hver båd/besætning tilmelder sig udtagelsen via email til Dansk Sejlunions sportslige
ledelse - enten sportschef Thomas Jacobsen eller cheftræner Kristian Kjærgaard.
Tilmelding til VM-udtagelse er bindende. Det betyder, at den enkelte båd/besætning med
sin tilmelding forpligter sig til at indbetale startgebyret for VM. Dog under forudsætning
af, at båden/besætningen opnår udtagelse.
For klasserne 49er, 49erFX, Nacra 17, Finn, Laser Radial og Laser Standard skal tilmelding
til VM-udtagelse være den sportslige ledelse i hænde senest fredag den 1. juni, kl. 12.00.

(For RS:X er fristen fredag den 18. maj, se næste side)

Efter tilmeldingsfristens udløb vil antallet af tilmeldte både/besætninger bliver holdt op
mod antallet af VM-pladser, som Danmark er tildelt. Primo maj er status for danske VMpladser:
49er - 9 pladser
49erFX - 4 pladser
Nacra 17 - 5 pladser
Laser Radial - 5 pladser
Laser Standard - 2 pladser
Finn - 1 plads
Hvis antallet af tilmeldte både/besætninger i den enkelte klasse ved fristens udløb, 1. juni,
er mindre end eller lig med antallet af tildelte danske VM-pladser, vil hver båd/besætning
herefter automatisk være UDTAGET til VM.
Hvis antallet af tilmeldte både/besætninger i den enkelte klasse ved fristens udløb, 1. juni,
er større end antallet af tildelte danske VM-pladser, skal de tilmeldte både herefter sejle
udtagelseskonkurrence for at blive udtaget til VM.

Trin 2 for VM-deltagelse - udtagelse

Dansk Sejlunions sportslige ledelse har for klasserne 49er, 49erFX, Nacra 17, Laser Radial,
Laser Standard og Finn valgt Kieler Woche, 20.-24. juni, som dansk udtagelseskonkurrence
til VM.
Kieler Woche er valgt, fordi konkurrencen som udgangspunkt har et højt sportsligst niveau,
og stævnet foregår på et tidspunkt, der så vidt muligt understøtter sejlernes
forberedelser frem mod VM. Dertil kommer, at konkurrencens lokalitet tæt på Danmark
indebærer fordele i form af kort rejsetid, lavere omkostninger mv.
De både/besætninger, der opnår højeste slutplaceringer ved Kieler Woche 2018 bliver
UDTAGET til VM i Aarhus 2018.
Udtagelseskonkurrencens officielle resultatliste er gældende for slutplacerin gerne.

Særlig udtagelse for RS:X

Da RS:X (m/k) ikke er på programmet ved Kieler Woche, er Medemblik Regatta, 20.-24.
maj, valgt som udtagelseskonkurrence for klassen.
Primo maj er Danmark i RS:X tildelt 2 VM-pladser hos mændene og 1 plads hos kvinderne.
Trin 1 - tilmelding til VM-udtagelse
RS:X-surfere, der ønsker at stille op ved VM for Danmark, skal senest fredag den 18. maj
kl. 12.00 tilmelde sig VM-udtagelse. Tilmelding sker via email til Dansk Sejlsunions
sportslige ledelse - enten sportschef Thomas Jacobsen eller cheftræner Kristian
Kjærgaard.
Tilmelding til VM-udtagelse er bindende. Det betyder, at den enkelte RS:X-surfer med sin
tilmelding forpligter sig til at indbetale startgebyret for VM. Dog under forudsætning af, at
surferen opnår udtagelse.
Hvis antallet af tilmeldte i RS:X ved fristens udløb er maksimalt 2 hos mændene og 1 hos
kvinderne, er de tilmeldte deltagere automatisk UDTAGET til VM.
Trin 2 - VM-udtagelse
Hvis antallet af tilmeldte i RS:X er flere end 2 hos mændene og 1 hos kvinderne, da foregår
VM-udtagelsen ved den valgte udtagelseskonkurrence, Medemblik Regatta 2018.
Den/de RS:X-surfer(e), der opnår højest(e) slutplacering(er) ved Medemblik Regatta, bliver
udtaget til UDTAGET til VM i Aarhus 2018.

Særlig udtagelse for kitesurf

Dansk Sejlunion har ansvaret for den nationale udtagelse af danske kitesurf-deltagere til
VM i Aarhus. .
Skvulp HavneKulturFestival, 18.-19. maj, er valgt som udtagelseskonkurrence for klassen.
Primo maj er Danmark i kitesurf tildelt 4 VM-pladser hos mændene og 1 plads hos
kvinderne.

Trin 1 - tilmelding til VM-udtagelse
Kitesurfere, der ønsker at stille op ved VM for Danmark, skal senest fredag den 18. maj kl.
12.00 tilmelde sig VM-udtagelse. Tilmelding sker via email til Dansk Sejlsunions sportslige
ledelse - enten sportschef Thomas Jacobsen eller cheftræner Kristian Kjærgaard.
Tilmelding til VM-udtagelse er bindende. Det betyder, at den enkelte kitesurfer med sin
tilmelding forpligter sig til at indbetale startgebyret for VM. Dog under forudsætning af, at
surferen opnår udtagelse.
Hvis antallet af tilmeldte i kitesurf ved fristens udløb er maksimalt 4 hos mændene og 1
hos kvinderne, er de tilmeldte deltagere automatisk UDTAGET til VM.
Trin 2 - VM-udtagelse
Hvis antallet af tilmeldte i kitesurf er flere end 4 hos mændene og 1 hos kvinderne, da
foregår VM-udtagelsen ved den valgte udtagelseskonkurrence, Skvulp HavneKulturFestival
2018.
Den/de kitesurfer(e), der opnår højest(e) slutplacering(er) ved Skvulp HavneKulturFestival,
bliver udtaget til UDTAGET til VM i Aarhus 2018.

Grundlæggende forudsætninger
For at konkurrencen kan tælle som udtagelse, skal der foreligge en officiel resultatliste.
Officiel resultatliste betyder i denne sammenhæng, at der i henhold til Notice of Race og
Sailing Instructions er sejlet et antal sejladser, der berettiger til at fastsætte et officielt
slutresultat. Er der modstrid imellem Notice of Race og Sailing Instructions, vil teksten i
Notice of Race være gældende.
Hvis der i konkurrencen ikke opnås et officielt slutresultat, så bortfalder udtagelsen. I
stedet beslutter Dansk Sejlunions sportslige ledelse, hvilke sejlere/besætninger der skal
udtages til VM. Udtagelsen sker ud fra en samlet vurdering af præstationer og
sejladsresultater i forårsperioden 2018 – samt en vurdering af sejlernes/besætningernes
individuelle resultatpotentiale ved VM.
Dansk Sejlunions sportslige ledelse kan desuden, i ekstraordinære tilfælde, beslutte udtage
sejlere/besætninger, der pga. sygdom/skader/begrundet afbud ikke er til start i
udtagelseskonkurrencen.
De højest placerede ikke-udtagne sejlere/besætninger ved udtagelsesstævnet får status
af "reserve" og kan blive udtaget til VM i tilfælde af: 1) afbud fra allerede udtagne
sejlere/besætninger, 2) Dansk Sejlunion tildeles yderligere nationspladser efter
udtagelseskonkurrencens afslutning.
For supplerende/afklarende spørgsmål, kontakt Dansk Sejlunions sportslige ledelse Kristian Kjærgaard eller Thomas Jacobsen.
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