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Selectiereglement World Sailing Youth Worlds 2018, Corpus
Christi, USA
Zoals vastgesteld door het bestuur van het Watersportverbond op 22 februari 2018
Dit document bevat het reglement en de criteria op basis waarvan de selectie en uitzending
zal plaatsvinden voor de Youth Sailing World Championship, 14-21 juli 2018 te Corpus
Christi, USA.
1. Definities
1.1. Nationale Selectie: Procedure waarin per discipline wordt bepaald welk team
winnaar van de nationale selectie is voor het Youth Sailing World Championship
2018
1.2. Team: de natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die middels het
daarvoor geldende inschrijfformulier
http://zeilen.watersporters.nl/wedstrijdzeilen/talentplan/uitzendingen
aangeeft in aanmerking te willen komen voor nationale selectie voor het Youth
Sailing World Championship 2018 en zich onderwerpt aan de bepalingen van dit
selectiereglement. Een team bestaat uit één persoon in de éénpersoonsdisciplines en uit twee personen in de twee-persoonsdisciplines.
1.3. RvW: de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020.
1.4. Einduitslag: De plaats in de einduitslag op een geldig selectie evenement, bepaald
conform de Sailing Instructions van het betreffende selectie evenement en de
onderliggende RvW.
1.5. Geldig selectie evenement: een evenement waarbij tenminste 1 aftrek wedstrijd in
de wedstrijdserie is toegepast, conform de Sailing Instructions van het betreffende
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selectie-evenement. Dit kan afwijken van de definitie ‘geldig evenement’ binnen
de Sailing Instructions van het betreffende evenement.
1.6. Beroepsraad: de beroepsinstantie bestaande uit drie door de Algemene Leden
Vergadering van het Watersportverbond benoemde natuurlijke personen die geen
belanghebbende partij zijn, zoals omschreven in de RvW definitie
“Belanghebbende partij".
1.7. Bestuur: het bestuur van het Watersportverbond.
1.8. Sectorcommissie
Topsport: de
sectorcommissie
Watersportverbond, adviesorgaan van het bestuur.

Topsport

van

het

2. Algemene bepalingen
2.1. Ieder team kan zichzelf tot uiterlijk 1 mei 2018 middels het online
kandidaatformulier bij het Watersportverbond aanmelden om voor de nationale
selectie in aanmerking te komen.
2.2. Alle leden van een team dienen lid te zijn van een bij het Watersportverbond
aangesloten vereniging.
2.3. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor inschrijving en deelname aan de
evenementen die geldig zijn voor de nationale selectie. Inschrijving voor het Youth
Sailing World Championship 2018 vindt plaats via het Watersportverbond.
2.4. Teams in de tweepersoons boot dienen steeds in dezelfde teamsamenstelling in te
schrijven en deel te nemen. Zonder schriftelijke toestemming van de afdeling
Topsport mag een teamlid niet worden vervangen.
2.5. Als de winnaar van de nationale selectie zich om welke reden dan ook terugtrekt of
moet terugtrekken, dan kan het bestuur een ander team voordragen dan wel een
nieuwe selectieprocedure bepalen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het
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bestuur. Het is niet automatisch zo dat de nummer 2 van de nationale selectie in
aanmerking komt voor kwalificatie.
2.6. Competition Eligibility en World Sailing Eligibility.
Ieder team dient Competition Eligibility en World Sailing Eligibility te hebben als
bedoeld in de Eligibility Code van World Sailing. De Eligibility Code van World
Sailng is te vinden op de website van World Sailing:
http://www.sailing.org/tools/documents/2017EligibilityCodeRegulation19[21689].pdf.
2.7. Leeftijdsgrens.
Aan de World Sailing Youth Worlds 2018 kan alleen worden deelgenomen door
teams die op 31 december van 2018 jonger dan 19 jaar zijn.
2.8. Voor de World Sailing sluitingsdatum voor registratie van het land, wordt bepaald
of de Nederlandse vertegenwoordiging in een discipline kan voldoen aan de norm
bij de top-8 van het klassement te eindigen. Deze norm is ingesteld zodat
Nederlandse deelnemers de ervaring kunnen opdoen om in een sterk
internationaal deelnemersveld mee te kunnen strijden om de topplaatsen.
2.10 De winnaars van de nationale selectie dienen hun selectie te bevestigen door het
storten van een eigen bijdrage op de rekening van het Watersportverbond te
Nieuwegein. Zij ontvangen hiervoor een factuur. De hoogte van deze eigen bijdrage
is €1000,- pp.
2.11 De winnaar van de nationale selectie wordt geacht zich middels een gedegen
programma voor te bereiden op het Youth Sailing World Championship 2018.
2.12 Het Watersportverbond, afdeling Topsport, zal tijdens de uitzending in de
technische begeleiding voorzien.
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Nationale Selectie
3.1 Nationale selectie voor het Youth Sailing World Championship 2018 zal worden
gehouden in de ondergenoemde disciplines die door het Watersportverbond
uitgezonden zullen worden naar het Youth Sailing World Championship 2018:

Tabel 1:
Discipline
Eenpersoons zwaardboot
meisjes
Eenpersoons zwaardboot
jongens
High Performance Dinghy
meisjes
High Performance Dinghy
jongens
Multihull mixed
Windsurfen jongens

Klasse
Laser Radial

Aantal
1 zeilster

Laser Radial

1 zeiler

29er

2 zeilsters (1 team)

29er

2 zeilers (1 team)

Nacra 15
1 zeilster & 1zeiler (1 team)
RSX, 8,5m2 + 60 cm vin 1 surfer

3.2 De evenementen die zullen gelden voor nationale selectie zijn:

Tabel 2:
Klasse
Laser Radial
29er
Nacra 15
RS:X 8.5

Locatie
IJsselmeer,
Workum
IJsselmeer,
Workum
IJsselmeer,
Workum
IJsselmeer,
Workum

Evenement
Dutch Youth Regatta, 10 - 13 mei 2018
Dutch Youth Regatta, 10 - 13 mei 2018
Dutch Youth Regatta, 10 – 13 mei 2018
Dutch Youth Regatta, 10 – 13 mei 2018
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3.3 De nationale selectie voor het Youth Sailing World Championship 2018 wordt
tijdens de Dutch Youth Regatta (DYR) 2018 gehouden voor alle klassen. De Notice of
Race en de Sailing Instructions van dit betreffende selectie evenement zijn van
toepassing, tenzij daarover in dit Selectiereglement iets anders is bepaald.

3.4 Winnaar van de nationale selectie is het team dat het hoogst is geëindigd in de
einduitslag van het aangewezen selectie evenement - mits op dit evenement wordt
voldaan aan de eisen van een geldig selectie evenement als bedoeld in artikel 1.5.
3.5 Wanneer het aangewezen selectie evenement niet als “geldig selectie evenement”
kan worden aangemerkt als bedoeld in artikel 1.5, dan is artikel 6.1 van toepassing.
3.6 De winnaar van de nationale selectie zal zich definitief kwalificeren zodra wordt
voldaan aan de eisen en bepalingen zoals beschreven in artikel 2.
3.7 In geval van hoger beroep tegen uitspraken van de protestcommissie bij de
evenementen die gelden voor de nationale selectie, geldt de uitspraak van de
protestcommissie, tenzij een hoger beroep en de uitspraak door de Zeilraad
tenminste dertig dagen voor de uitzending is afgerond. Indien de Zeilraad laat
weten niet tijdig een uitspraak te kunnen doen, geldt eveneens de uitspraak van de
protestcommissie.
4

Opzettelijk hinderen
4.1 Een team mag tijdens een evenement dat geldt voor de nationale selectie alleen een
ander team opzettelijk hinderen, indien dat gebeurt conform de RvW en daardoor
de eigen einduitslag in het betreffende evenement kan verbeteren.
4.2 Indien overtuigend kan worden aangetoond dat er sprake is van overtreding van
artikel 4.1, kan door het bestuur worden besloten het betreffende team uit te sluiten
van de nationale selectie of een andere passende maatregel te treffen.
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Conflictoplossing
5.1 Ieder team kan bij de beroepsraad in beroep gaan tegen de beslissing van het
bestuur, indien het team rechtstreeks door de bestreden beslissing in zijn/haar
belang wordt getroffen.
5.2 Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het beroep schriftelijk en gemotiveerd
binnen 5 werkdagen na de beslissing van het bestuur bij de beroepsraad (p/a
Verbondskantoor te Nieuwegein) zijn ingediend.
5.3 De beroepsraad volgt de procedure opgenomen in het Reglement voor de Tuchtraad
en de Beroepsraad, zoals in werking getreden per 1 april 2017 en te vinden op de
website van het Watersportverbond, www.watersportverbond.nl. De beroepsraad
beslist binnen 10 dagen na het verhoor, of zoveel korter als nodig is, bijvoorbeeld
voor de sluitingsdatum van een eventuele voordracht aan NOC*NSF. De beslissing
wordt mondeling medegedeeld aan de partijen en vervolgens schriftelijk aan de
partijen toegezonden.
5.4 De beslissing van de beroepsraad is voor het bestuur en voor de appellant bindend.
Met betrekking tot een dergelijke beslissing kan geen beroep worden ingesteld bij
enige rechtbank en/of andere rechtsprekende instantie.

6

Bijzondere en onvoorziene situaties
6.1 Het bestuur kan het selectiereglement te allen tijde aanvullen met nieuwe
selectieregels.
6.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, na advies van
de sectorcommissie Topsport.

