SELECTIEREGLEMENT 2013 NEDERLANDSE 420 KLASSEORGANISATIE
Dit selectiereglement bepaalt de voorwaarden en de wijze van selectie voor het uitzenden van 420-zeilers
voor Nederland naar WK 2013 (Valencia, Spanje) en EJK 2013 (Pwllheli, UK) en is opgesteld door het bestuur
van de Nederlandse 420 klassenorganisatie.
1.
Voorwaarden
1.1
Nationaliteit
De kandidaat zeil(st)er(s) dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten en lid te zijn van een bij het
Watersportverbond aangesloten vereniging. In het geval de kandidaat zeil(st)er(s) niet de Nederlandse
nationaliteit bezitten, dienen ze voor wat betreft dat onderdeel dan te voldoen aan de voorwaarden zoals
neergelegd in artikel 19 van de 2010 ISAF Regulations.
1.2
Deelnamerecht
Kandidaat zeil(st)er(s) waarvan het ISAF Deelnamerecht is ingetrokken komen niet in aanmerking voor
selectie.
1.3
Leeftijdsgrens
Aan het EJK 2013 kan alleen worden deelgenomen door zeil(st)er(s) die op 31 december van 2013 jonger dan
19 jaar zijn, dat impliceert geboren in 1995 of later.
1.4
Lidmaatschap Nederlandse 420 klassenorganisatie
Kandidaat zeil(st)er(s) dienen lid te zijn van de Nederlandse 420 klassenorganisatie en hun contributie voor
aanvang van de selectie voor het lopende jaar voldaan te hebben.
2.
Kandidaten
2.1
Kandidaatstelling
Kandidaat zeil(st)er(s) stellen schriftelijk of via e-mail hun kandidatuur bij het secretariaat van de
Nederlandse 420 klasse organisatie voor 15 maart 2013 met opgave van de teamsamenstelling en het
zeilnummer. De kandidatuur wordt bevestigd door plaatsing van zeilnummer en namen van het team op de
site van de Nederlandse 420-klassenorganisatie.
2.2
Inschrijving
Kandidaat zeil(st)er(s) dienen zich zelf in te schrijven voor de selectiewedstrijden. Kandidaat zeil(st)er(s)
dienen steeds in dezelfde teamsamenstelling in te schrijven en deel te nemen. Zonder schriftelijke
toestemming van het bestuur van de Nederlandse 420 klassenorganisatie mag een teamlid niet worden
vervangen. Die toestemming kan in beginsel alleen worden gegeven indien er sprake is van overmacht, alles
ter exclusieve beoordeling van het bestuur.
3.
Selectie
3.1
Vastgestelde selectiewedstrijden
Het bestuur van de Nederlandse 420 klassenorganisatie stelt de navolgende selectiewedstrijden vast:
Datum
Locatie
Evenement
6-7 april 2013

IJsselmeer, Medemblik

United 4

27-28 april 2013

IJsselmeer, Workum

United 4

Er zijn geen reservewedstrijden aangewezen, behoudens dat in het geval er over beide hiervoor aangewezen
selectiewedstrijden niet totaal zes geldige wedstrijden zijn gezeild , alsdan de wedstrijden van de eerste

twee wedstrijddagen van de Dutch Youth Regatta te Workum, welke gehouden wordt van 9 t-m 12 mei
2013, worden toegevoegd als selectiewedstrijd.
3.2
Selectieklassement
Voor het klassement komen alle geldig gevaren races in aanmerking. Uitslagen worden niet aangepast.
Indien een ingeschreven team een evenement niet of gedeeltelijk meezeilt, worden voor iedere niet gezeilde
wedstrijd van dat evenement de punten toegekend als DNC. Punten worden toegekend per race via de Lage
Puntentelling, conform RRS Appendix A. Punten per race = punten van plaats van aankomst. RDG = punten
toegekend door de Jury. ZFP, SCP = punten van plaats van aankomst, inclusief percentage correctie. DNC,
DNS, OCS, BFD, DNF, RAF en DSQ = punten laatste plaats + 1, aftrekbaar. DNE en DGM = punten laatste
plaats + 1, niet aftrekbaar. Het klassement wordt opgemaakt over het resultaat van de beste (naar boven
afgerond) 70 % van het totaal aantal gevaren races. In dit geval wordt die afronding weergegeven in de
navolgende staffel:
Aantal geldig gevaren races:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aantal meetellende races:
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9

Wanneer twee of meer boten gelijke scores hebben, treedt RRS Appendix A in werking.
Het bestuur van de Nederlandse 420 klassenorganisatie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de
diverse klassementen. In geval van Hoger Beroep aanvragen bij selectiewedstrijden, geldt de uitspraak van
de Protestcommissie, tenzij de aanvraag van Hoger Beroep door de Zeilraad ten minste dertig dagen voor de
uitzending is ontvangen. Indien de Zeilraad laat weten niet tijdig een uitspraak te kunnen doen, geldt
eveneens de uitspraak van de Protestcommissie.
Inzake het selectieklassement kunnen alleen uitspraken worden aangevraagd inzake de juistheid van
opstellen van het klassement op basis van het selectiereglement bij het bestuur van de Nederlandse 420
klassenorganisatie. Dit dient binnen 8 dagen na bekendmaking van de eindrangschikking te geschieden. Een
duidelijke opgave van de reden van het beroep moet bij de aanvraag worden vermeld. Het beroep zal binnen
8 dagen na ontvangst door een commissie, bestaande uit drie leden van het bestuur van de Nederlandse 420
klassenorganisatie worden behandeld.
3.3
Inschrijving WK en EJK 2013
De kandidaat zeil(st)er(s) worden voor het WK 2013 respectievelijk het EJK 2013 ingeschreven op volgorde
van de eindrangschikking van het team waartoe zij behoren volgens het selectieklassement met
inachtneming van het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelding voor de selectie betekent dat bij selectie in
beginsel automatisch wordt deelgenomen aan het evenement/de evenementen waarvoor is ingeschreven.
De geselecteerde teams dienen evenwel binnen een week na bekendmaking van de selectiestand door het
bestuur van de Nederlandse 420 klassenorganisatie, hun deelname schriftelijk aan het bestuur te bevestigen
bij gebreke waarvan het eerstvolgende team in de selectiestand zal worden uitgenodigd tot deelname.

Indien na vaststelling van de geselecteerde teams er sprake is van een wijziging binnen een team, dan wel
een team besluit niet langer deel te nemen, komt het eerstvolgende team volgens het selectieklassement in
aanmerking voor deelname.
3.4

Beschikbare plaatsen

Op basis van de reglementen van de Internationale 420 klassenorganisatie heeft Nederland recht op
deelname voor de navolgende aantallen plaatsen:
WK

: 7 plaatsen voor herenteams en/of mixed teams, 7 plaatsen voor damesteams

EJK

: 7 plaatsen voor damesteams, herenteams en/of mixed teams

4.
Voorbereiding
Indien geselecteerd en behoudens geldige reden, worden de eerste 5 kandidaat teams geacht zich voor te
bereiden door middel van de trainingen van het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN, binnen het
Talentplan Doublehanded voorbereidingsprogramma EJK 2013.
5.
Ondersteuning
5.1
Technische begeleiding
Het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN, zal in de technische begeleiding voorzien voor de eerste 5
kandidaat teams die zijn ingeschreven bij het Talentplan NBT programma.
5.2
Steun atleten
Inzake de kosten van uitzending van kandidaat zeil(st)er(s) is geen tussenkomst voorzien door de
Nederlandse 420 klassenorganisatie en/of het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN.
De regeling inzake Grants is van toepassing, zoals geformuleerd in het Grantdocument 2013.Dit document is
te vinden op de website Talentplan van het Watersportverbond:
www.watersportverbond.nl/topzeilen/talentplan/talentploeg/faciliteiten.
6.
Onvoorzien
Voor alle gevallen waarin dit selectiereglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Nederlandse 420
klassenorganisatie.
Aldus vastgesteld te Delft op 14 januari 2013

Bestuur Nederlandse 420 klassenorganisatie

