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1. Doel: 
Het vastleggen van regels en afspraken die betrekking hebben op de selectie voor en deelname aan de 

Youth World Sailing Championship, klasse Nacra15, van 12-19/12 te Salvador, Brazil. 
 

Om opgenomen te worden in deze klassementen dienen de zeilers : 
• De Belgische nationaliteit bezitten of domicilie in België hebben conform “ISAF regulation 19.8” 
• Lid zijn van de BMA, en zijn lidgeld betaald hebben voor 1 mei 2019 (60euro waarvan 

50euro doorgestort wordt naar Nacra als membership fee). 

• Lid zijn van een club die lid is van een federatie die aangesloten is bij het RBSF. 
• Alle selectie wedstrijden varen op een Nacra 15 conform de klasse regels. 
• Zeilen met een Belgisch zeilnummer. 

 

2. Selecteerbaar registreren 
• Zeilers die zich wensen te selecteren voor het Youth World Sailing Championship in de 

klasse Nacra 15, 12-19/12 te Salvador, Brazil moeten zich hiervoor registreren volgens 
het registratie document van Belgian Sailing “reglement selectiewedstrijden Belgian 
Sailing (RBSF)”. Belgian Sailing zal de geregistreerde kandidaten communiceren aan 
de voorzitter van de Belgian Multihull Association conform het “Reglement 
selectieprocedure Belgian Sailing (RBSF)” 

 

3. De selectiewedstrijden 
Om geselecteerd te kunnen worden voor de Youth World Sailing Championship Nacra15, 12-19/12 te Salvador, Brazil dient 
men deel te nemen aan de volgende selectiewedstrijden: 

 
- 21-24/05, DYR, Workum 
- 25-31/07, WK Nacra15, Medemblik 
- 18-20/09, ONK Nacra15, Medemblik 
 

Gezien de tijdsspanne tussen de registratie van selecteerbaarheid en de selectiewedstrijden zelf kan dit team echter 
verschillend zijn aan het initieel geregistreerde team, maar moet op zijn minst daarvan één zeiler deel uitmaken van het 
initieel selecteerbaar gestelde team. Om zich als team te kunnen selecteren voor de Youth World Sailing Championship in de 
klasse Nacra15, 12-19/12 te Salvador, Brazil moet het team voor zowel de selectiewedstrijden als voor de deelname aan de 
Youth World Sailing Championship in de klasse Nacra15, 12-19/12 te Salvador, Brazil hetzelfde zijn. 

Deze wedstrijden resulteren in een klassement waaruit de winnaar mag deelnemen aan de Youth World Sailing 
Championship in de klasse Nacra15, 12-19/12 te Salvador, Brazil. 
 

4. De Puntentelling 
De puntentelling zal volgens de procentuele puntentelling gebeuren en dit volgens de formule en details uitgelegd in het pt.7 van het 
“Reglement Selectiewedstrijden Belgian Sailing (RBSF)” 
 

5. Uitzonderingen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen, beslist de Raad van Bestuur van de BMA (met uitsluiting 
van belanghebbenden), die volgens de geldende regels beslist. In alle geschillen omtrent deze beslissing is de RBSF de 
hoogste beroepsinstantie. 

 

6. Taal  
Alleen de Nederlandstalige versie van dit Reglement is geldig. Eventuele vertalingen zijn ter informatie.  
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