Reglement selectiewedstrijden Royal Belgian Sailing Federation (RBSF)
Dit reglement is van toepassing voor de Youth Sailing World Championships, waarbij de RBSF zeilers
moet aanduiden omdat dit een wedstrijd met beperkte deelname is.
Definities :
• selectiewedstrijd (SW) : is (één van de) wedstrijden waarbij men zich kan plaatsen
voor een kampioenschap
• Kampioenschap (KS) : de wedstrijd waarvoor een beperkte deelname geldt, en
waarvoor er selectiewedstrijden worden georganiseerd.
Reglement :
1. Indien er meer dan één kandidaat is voor een bepaalde klasse, zal met de klasse een
selectieprocedure worden afgesproken.
2. Het tijdsschema is afhankelijk van het feit dat een KS georganiseerd wordt binnen of
buiten Europa. De selectiecommissie kan afwijken van onderstaand schema, in dit
geval zal uiterlijk op de limiet datum een nieuw schema worden meegedeeld.
binnen Europa
Bepaling van de SW en randvoorwaarden
Registratie van de kandidaten en betaling voorschot
Publicatie kandidaten
Publicatie geselecteerden
D: de datum van start (registratie dag) van het KS

buiten Europa

D - 6 maanden
D – 5 maanden
D – 6 maanden
D – 5 maanden
10 dagen na registratie kandidaten
10 dagen na de laatste SW

Indien zich in een eerste instantie niemand meldt, of indien de oorspronkelijke
kandidaten afhaken, en later zich nieuwe kandidaten melden, kan de selectiecommissie
een nieuw schema opstellen.
3. Zeilers die zich wensen te selecteren dienen het formulier in bijlage 1 in te vullen, en
de voorschot van 200 euro per persoon overmaken op rekeningnr. BE11 2900 5318
7848 op naam van RBSF. Voor tweemansboten dienen dus twee
registratieformulieren te worden ingevuld en twee voorschotten te worden betaald.
Door zich in te schrijven voor de selectie, aanvaarden de kandidaten ook dat zij bij een
selectie de financiële verplichtingen die het RBSF in het kader van deze wedstrijd
voor hen is aangegaan, zullen worden aan hen worden overgedragen. De mogelijke
financiële engagementen worden vermeld in artikel 4. Het inschrijvingsformulier is
niet geldig indien er hier een voorbehoud wordt gemaakt op één of meerdere
elementen van dit reglement.
4. Op basis van de registratie van de kandidaten zal RBSF de Belgische deelname
bevestigen aan de organiserende autoriteit van het KS. Het zal ook de financiële
verplichting hieraan verbonden voldoen. Men kan ook beslissen om vliegtuigtickets te
boeken (eventueel zonder naam) en plaatsen te reserveren voor een eventuele
begeleider en een coach. (kosten voor begeleider en coach te verdelen over de
verschillende deelnemers, 1 deel per deelnemer, niet per boot).
5. Een tweemansboot kwalificeert zich als één team, en dient ook als dit team aan het KS

deel te nemen. Enkel in het geval van heirkracht kan de selectiecommissie hier een
uitzondering op toestaan.
6. In het geval er geopteerd wordt voor één SW, zal de ranking van deze wedstrijd
bepalend zijn voor de selectie. De wedstrijd telt enkel indien ze geldig is. Zo niet
geldt de reserve wedstrijd.
7. In het geval er geopteerd wordt voor meerdere SW zullen alle manches van deze
wedstrijd tellen, of de wedstrijd nu geldig is of niet. In dit geval zal de procentuele
puntentelling gebruikt worden om de geselecteerde(n) aan te duiden, volgens volgende
formule :
Plaats in de manche
------------------------ X 100%
Hoogste gefinishte plaats in de serie van deze SW
Indien een deelnemer niet aanwezig is bij een wedstrijd (geen enkele manche gezeild
heeft) krijgt hij 125 punten voor die manche
Een score met letters (OCS, BFD, DNS, DNF, DSQ, DNE) krijgt 105 punten.
De geselecteerden zijn de zeilers die het laagst aantal punten behaald hebben, na
optelling van de punten per manche zoals hierboven bepaald. De 30% hoogste
puntenaantallen worden in deze rekening niet meegeteld (30% naar beneden afgerond :
bij 6 manches tellen worden er 2 niet meegerekend, bij 5 manches is dat er 1).
8. Na publicatie van de geselecteerden, hebben alle geregistreerde kandidaten het recht
om beroep aan te tekenen tegen de selectie. Dit dient, ook in het geval van een hoger
beroep, te gebeuren binnen de 7 dagen na publicatie. In dit geval zal de
selectiecommissie een beroepscel ad hoc samenroepen bestaande uit minimaal 3
personen die het brevet IRO, IJ, NRO of NJ hebben. Hun beslissing is finaal m.b.t. de
selectie.
9. De niet geselecteerde kandidaten krijgen het betaalde voorschot terug, ten laatste 14
dagen nadat de selectie definitief is.
10. De communicatie in verband met deze selecties gebeurt via de site
www.belgiansailing.be . Alle overige communicatie is ter informatie te lezen, en houdt
geen andere publicatieverplichting in voor de toekomt.
11. Daar de sportieve werking van onze sport gecoördineerd wordt door de regionale
federaties, zal de nationale federatie (RBSF) geen subsidies toekennen aan
deelnemers en/of trainers.

Bijlage 1.
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de wedstrijd 48th Youth Sailing World
Championship 2019 die plaats vindt van 13 tot 20 juli 2019 te Gdynia, Poland. In de
zeilklasse : 29er (boys) – 29er (girls) – 420 (boys) – 420 (girls) – Laser Radial (boys) – Laser Radial
(girls) – Nacra 15 (mixed) – RS:X 8.5 (boys) – RS:X 8.5 (girls)
De kandidaat :
• Aanvaardt de selectie, indien hij geselecteerd wordt.
• Kent de notice of race van de betreffende wedstrijd (indien gepubliceerd)
• Schrijft als bevestiging van zijn kandidatuur 200 euro voorschot over op rekening
BE11 2900 5318 7848
• Aanvaardt het reglement in verband met de selectiewedstrijden Royal Belgian Sailing Federation
(RBSF)
• Aanvaardt alle financiële verplichtingen die Royal Belgian Sailing Federation (RBSF) heeft
aangegaan in afwachting van de selectie.

Naam:______________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Club:_______________________________________________________________________
Geboortedatum:______________________________________________________________
Zeilklasse waarvoor men zich kandidaat stelt : ______________________________________
Enkel in het geval van tweemansboten : ik vaar samen met____________________________
Handtekening

Handtekening van ouder/voogd voor minderjarige kandidaten.

