8. april 2017

Statut for beregning af ranglister og
udtagelse til internationale
mesterskaber
1. Generelt
Denne statut omfatter beregning af sommer-, vinter- og U12-ranglister og
udtagelse til internationale mesterskaber.

2. Formål
2.1 At definere hvordan ranglisterne beregnes.
2.2 At definere hvordan udtagelse til mesterskaber og hold beregnes.

3. Referencer
3.1. OCD’s Vedtægter.
3.2. OCD’s statut for ranglister samt udtagelse til internationale mesterskaber.

4. Grundlag for beregning af ranglister
Der beregnes følgende ranglister:
4.1 Sommerranglisten
Sommerranglisten gælder for A-optimister. Den danner grundlag for udtagelse
til de internationale mesterskaber: IODA WORLD C’SHIP, IODA EUROPEAN
C’SHIP og Junior Nordiske Mesterskaber (JNOM). Sommerranglisten
udarbejdes løbende på baggrund af resultaterne fra forårets ranglistestævner
og er gældende indtil første efterårsranglistestævne er sejlet.
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4.1.1 Såfremt IODA WORLD C’SHIP afholdes før forårsranglisten kan
gennemføres, vil seneste beregnede rangliste danne grundlag for udtagelsen.
Eksempelvis vil et VM lagt på den sydlige halvkugle i februar gøre, at udtagelse
vil ske efter placeringer på efterårsranglisten. OCD annoncerer anvendelsen af
denne regel umiddelbart, efter at IODA har lagt stævnedato fast. I henhold til
regel 5.1 kan sejleren, i et givet kalenderår, ikke deltage i mere end et af
stævnerne (VM, EM eller NM).

Oprindelig tekst:
4.1.1 er tilføjet.
Begrundelse for ændring:
IODA har i 2016 åbnet for muligheden for at VM afholdes i vintermånederne. Dette er særligt
relevant når værtsnationerne ligger på den sydlige halvkugle.
Der kan fortsat kun afholdes et VM årligt. Såfremt VM afholdes efter forårsranglistens
afslutning vil det altid være den som afgør udtagelse.
I henhold til pkt. 5.1 kan en sejler, i et givet kalenderår, kun deltage ved et af stævnerne VM,
EM eller NM. Kommer en sejler således til VM i januar eller februar – på baggrund af en
udtagelsesserie i efteråret (det foregående år), vil vedkommende ikke kunne kvalificere sig til
EM eller NM i forårsserien. Sejleren kan selvfølgelig godt deltage i ranglistestævnerne – og
opnå præmier.

4.2 Vinterranglisten
Vinterranglisten gælder for A-optimister. Den danner grundlag for udtagelse til
OCD’s evt. forskellige hold samt evt. andre udtagelser. Vinterranglisten
udarbejdes løbende på baggrund af resultaterne fra efterårets ranglistestævner
og er gældende indtil første forårsranglistestævne er sejlet.
4.3 U12-ranglisten
4.3.1 U12-ranglisten omfatter U12 sejlere. U12 sejlere forstås som sejlere, der
indeværende år fylder 12 år eller derunder.
4.4 Pointgivning
Der skal benyttes reglerne i Tillæg A i ”ISAF’s regler for kapsejlads” (se 3.2)
eller de ændringer, der er til ISAF’s regler beskrevet i det enkelte stævnes
sejladsbestemmelser. Der skal benyttes lavpointsystem. Når det samlede
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resultat viser pointlighed mellem 2 eller flere både, anvendes regel A8.
Det er hver ranglistestævnes officielle endelige resultatliste inklusive
udlændinge og ikke OCD maximusmedlemmer for hver sejlads, der ligger til
grund for ranglisteberegningen. Udlændinge skal på første stævnedag seedes i
puljer efter landets gældende rangliste, såfremt denne er tilgængelig på
Internettet.
4.4.1 Ranglistesejlere, som ikke har deltaget i alle sejladserne i
ranglisteserien, får tildelt point i disse sejladser svarende til en DNS i de
pågældende sejladser, sejleren ikke har deltaget i. I tilfælde af tvivl eller
uklarhed i henhold til denne ranglisteberegning, tager OCD’s bestyrelse stilling
hertil, idet der i relevant omfang tages udgangspunkt i Tillæg A i ”ISAF’s regler
for kapsejlads”.
4.4.2 For at indgå på en rangliste (forår eller efterår) skal sejleren gennemføre
mindst en sejlads ved et af de ranglistestævner, der ligger til grund for den
pågældende rangliste. Indgår sejleren ikke på den rangliste, der ligger til
grund for udtagelserne, kan sejleren ikke udtages.
Oprindelig tekst:
4.4.2 Udgår (tidligere regel fjernet forud for sæson 2016).
Begrundelse for ændring:
For at kunne udtages til et internationalt mesterskab eller event skal sejleren optræde på den
relevante rangliste.
Der har tidligere været overvejelser om hvorvidt B-sejlere skulle kunne deltage ved f.eks.
JNOM. OCD mener ikke det skal være muligt for B-sejlere, eller ikke OCDmaximusmedlemmer at deltage. Begrundelsen er at der ikke føres en rangliste over B-sejlere,
hvorfor udtagelse ikke kan ske på et objektivt grundlag.

4.4.3 Fratrækkere. Total antal sejladser/antal placeringer, der kan fratrækkes
på ranglisten er:
• 1 til og med 5 sejladser - 0 fratrækker
• 6 til og med 9 sejladser - 1 fratrækker
• 10 og opefter sejladser - 2 fratrækkere
Fratrækkere findes på tværs af alle sejladser i ranglisteserien. Man kan således
have begge sine fratrækkere i ét ranglistestævne.
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Oprindelig tekst:
4.4.3 Fratrækkere. Total antal sejladser antal placeringer, der kan fratrækkes.
•
•
•
•
•

1 til og med 5 - 0 fratrækker
6 til og med 9 - 1 fratrækker
10 til og med 19 - 2 fratrækker
20 til og med 29 - 3 fratrækker
Og så videre

Begrundelse for ændring:
Der kan ifølge revideret ” Statut for ranglister samt udtagelse til internationale mesterskaber”
planlægges maksimalt 3 sejladser pr. sejladsdag. Der kan tilsvarende maksimalt gennemføres
4 sejladser på en given sejladsdag.
Der planlægges 3 ranglistestævner i foråret 2017. To stævner á 2 dage (maksimalt 6
sejladser pr. stævne) og et stævne á 3 dage (maksimalt 8 sejladser). Samlet kan
udtagelsesserien derfor maksimalt komme op på 20 sejladser.
Samlet lægger statutterne op til at de enkelte sejladsdage ikke gøres unødvendigt krævende
(fysisk). Samtidigt er fratrækkere oprindeligt tænkt som kompensation ved havari.
Fratrækkere skal ikke ses som mulighed for straffritagelse ved tyvstarter eller diskvalifikation.
Afslutningsvist ønsker OCD at følge den linje man ser hos f.eks. IODA og andre
klasseorganisationer. Her reduceres antal fratrækkere også.

4.4.4a Godtgørelse ved konfirmation. Skal en sejler eller en sejlers søskende
konfirmeres på en stævnedato under et ranglistestævne, kan der søges om
godtgørelse for de sejladser, der er sejlet på konfirmationsdagen. Ansøgning
om godtgørelse skal være OCD’s bestyrelse i hænde senest 1 måned før 1.
ranglistestævne i en serie. De sejladser, der afholdes på konfirmationsdagen
(hvor sejleren ikke har deltaget), vil hver få tildelt et pointtal. Beregning af
pointtallet sker på følgende måde:
1. Der beregnes et gennemsnit af sejlerens relative placering i de sejladser,
som ikke er omfattet af godtgørelse.
2. Gennemsnittet af sejlerens relative placering multipliceres med den
gennemsnitlige puljestørrelse (antal tilmeldte sejlere i puljen) i de sejladser på
konfirmationsdagen.
Den relative placering (i procent) for hver af de sejladser, som indgår i
beregning af gennemsnittet, er sejladsens pointresultat divideret med
puljestørrelsen for sejladsen. Gennemsnittet af sejlerens relative placeringer er
summen af alle relative placeringer divideret med antallet af sejladser, der
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indgår i beregningen. Alle beregninger sker i Excel uden afrunding. Kun det
endelige pointtal rundes til 1. decimal. Hvis sejleren, efter der er givet tilsagn
om godtgørelse, senere måtte ønske at sejle alligevel, skal vedkommende igen
anmode OCD’s bestyrelse om dette.
4.4.4b Godtgørelse ved deltagelse i Hold-EM, EM og VM. Er en sejler udtaget til
Hold-EM, EM eller VM og vælger at deltage, kan der søges om godtgørelse for
de sejladser, der er sejlet ved et ranglistestævne, hvis ranglistestævnet sejles
samtidigt med afvikling af Hold-EM, EM eller VM. Ansøgning om godtgørelse
skal være OCD’s bestyrelse i hænde senest to uger før det pågældende
ranglistestævne. Pointtal beregnes efter samme princip som for godtgørelse
ved konfirmation. Hvis sejleren, efter der er givet tilsagn om godtgørelse
senere måtte ønske at sejle alligevel, skal vedkommende igen anmode OCD’s
bestyrelse om dette.
4.4.5 Beregningsregler for straffe. Ved beregning af den endelige rangliste i
forbindelse med udtagelsesserien til de internationale stævner og til ranglisten
i efteråret benyttes Tillæg A i ”ISAF’s regler for kapsejlads
4.5 Ranglisteberegning
OCD´s bestyrelse skal udpege en ansvarlig for udarbejdelse af ranglister
således, at der kan udarbejdes ranglister efter hvert ranglistestævne.
Ranglisten skal, så vidt muligt, offentliggøres på OCD’s hjemmeside
www.ocd.dk senest 48 timer efter ranglistestævnets afslutning. Efter
sommerranglistens sidste ranglistestævne udarbejdes en rangliste, som kan
bruges til at præsentere de, til internationale stævner, udtagne sejlere i
forlængelse af præmieoverrækkelsen.
4.6 Deltagerne kan senest 48 timer efter offentliggørelsen af en rangliste
komme med indsigelser over resultatet af ranglisten til OCD’s formand –
(bestyrelsen@ocd.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages indsigelser.
OCD’s ranglisteberegner og bestyrelse er i fællesskab ansvarlige for, at
indsigelser behandles hurtigst muligt efter de 48 timers indsigelsesfrist.
Resultatet er herefter endeligt.
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5. Sejlere udtaget til internationale mesterskaber
5.1 Udtagelse til internationale mesterskaber
Udtagelse til IODA WORLD C’SHIP, IODA EUROPEAN C’SHIP og JNOM-OD
(Optimist Drenge) samt JNOM-OP (Optimist Piger) sker efter sommer
ranglisten således:
•
•
•
•
•
•

1– 5. placering på ranglisten deltager i IODA WORLD C’SHIP (ikke
kønsbestemt)
De næste 3 drenge deltager i IODA EUROPEAN C’SHIP
De næste 3 piger deltager i IODA EUROPEAN C’SHIP
Den næste sejler – dreng eller pige – som endnu ikke er udtaget bliver
herefter udtaget som syvende deltager i IODA EUROPEAN C’SHIP
De 20 næste drenge udtages til JNOM-OD. De 5 højest placerede
deltager i Hold- NM
De 20 næste piger udtages til JNOM-OP. De 5 højest placerede deltager i
Hold- NM

Ingen sejler kan deltage i mere end ét af de internationale mesterskaber
samme år. Denne regel gælder dog ikke, hvis man har vundet IODA
EUROPEAN C’SHIP eller IODA World C’SHIP året før. Man har lov at forsvare
sin titel (se 3.3).
5.2 Hold EM
Til Hold-EM deltager de 2 højst rangerende drenge og 2 højst rangerende piger
fra EM-holdet samt den næste sejler – dreng eller pige fra EM-holdet – som er
bedst placeret på EM-holdet. Hvis en udtaget sejler, uanset af hvilken årsag,
ikke ønsker at deltage i Hold-EM, spørges den næste på ranglisten af samme
køn. VM-sejlere kan ikke deltage i Hold-EM. EM-holdet kan i tilfælde af afbud
fra de 7 EM sejlere dog vælge, om holdet kun skal bestå af 4 sejlere.
5.3 Danmarks deltagelse
Deltager Danmark ikke i et af nævnte Internationale stævner, rykkes ned på
listen. OCD’s bestyrelse kan dog i særlige situationer på grund af tidsfrister
vælge at se bort fra denne regel.
5.4 Afbud til deltagelse i internationale mesterskaber
Sejlere, som er udtaget til internationale mesterskaber, men som vælger ikke
at deltage, skal meddele dette til bestyrelsen den sidste sejldag i sommereller vinter- ranglisten.
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5.4.1 Denne regel gælder ikke for udtagelse til Hold-EM (se også pkt. 5.1).
Sejlere, der er udtaget til Hold-EM, men ikke ønsker at deltage, skal meddele
dette til OCD’s bestyrelse og EM-hold træneren senest én måned før afvikling
af Hold-EM. Senere afbud, f.eks. ved akut opstået sygdom, skal meddeles
OCD’s bestyrelse hurtigst muligt. Selv om man ikke deltager i et internationalt
stævne, bevarer man sin plads på ranglisten. Hvis man er udtaget og vælger
ikke at deltage i et internationalt stævne, rykkes op på listen, og der vil blive
suppleret til JNOM med den næste i rækken (dreng eller pige), der stod til at
skulle på optimistlandsholdet.
5.4.2 Hvis man udtages til IODA WORLD C’SHIP og vælger ikke at deltage og
man ønsker at deltage i IODA EUROPEAN C’SHIP eller JNOM, kan man bytte
plads med den bedst placerede af samme køn på landsholdet, der er udtaget til
IODA EUROPEAN C’SHIP.
5.4.3 Hvis denne ikke har mulighed for at bytte plads, spørges næste i rækken
af samme køn og derefter den tredje af samme køn (og fjerde hvis 7. deltager
er af samme køn).
5.4.4 Hvis man udtages til IODA EUROPEAN C’SHIP og vælger ikke at deltage,
kan man bytte plads med den bedst placerede af samme køn på holdet, der er
udtaget til i JNOM. Hvis denne ikke har mulighed for at bytte plads, spørges
næste i rækken af samme køn og derefter den tredje (og så fremdeles) af
samme køn.
5.5 Aldersgrænse til JNOM
Hvis en sejler der udtages til JNOM, er for ung til at deltage, udtages den
næste i rækken af samme køn, som er gammel nok til at deltage til JNOM. Den
sejler, der ikke kan deltage i JNOM pga. alder, bevarer sin plads på ranglisten.
5.6 Internationale stævner/events med begrænset antal inviterede deltagere.
Hvis Danmark (OCD) inviteres til internationale stævner eller events med
begrænset deltagelse, skal pladserne tilbydes sejlerne i henhold til den ved
tilmeldingsfristens udløb gældende rangliste. Hvis indbydelsen ikke indeholder
en tilmeldingsfrist, sætter OCD’s bestyrelse en dato for, hvornår udvælgelsen
skal ske.
5.6.1 Indeholder indbydelsen fra eventen ikke specifikke deltagelses krav,
gives indbydelsens plads(er) til den bedst placerede sejler på ranglisten, som
fylder 15 år, eller mindre, i indeværende kalenderår. Dette gælder dog ikke
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”Gold Cup” på Bermuda. Her vil plads blive tildelt til bedste U14 sejler, som
ikke tidligere har repræsenteret Danmark ved ”Gold Cup”.

Oprindelig tekst:
5.6.1 Indeholder indbydelsen fra eventen ikke specifikke deltagelses krav, gives indbydelsens
plads(er) til den bedst placerede sejler på ranglisten, som fylder 14 år, eller mindre, i
indeværende kalenderår.
Begrundelse for ændring:
Ændringen er lavet således at de ældste sejlere i klassen kan fortsætte hele deres 15’ende år
i klassen. ”Gold Cup” plads(er) tildeles dog de sejlere som har endnu et år i klassen – og
samtidigt ønsker OCD at denne mulighed tildeles flest mulige sejlere.

5.7 Hvis en sejler fra VM-holdet, EM-holdet eller NM-holdet, inviteres til at
deltage i et internationalt stævne, efter IODA WORLD C’SHIP, IODA EUROPEAN
C’SHIP og JNOM, og vælger ikke at deltage, inviteres den næste i rækken på
den gældende rangliste. Dette gælder uanset, om det er til et ”fleet race”
stævne eller et hold-stævne. Hvis der opstår tvivl om udvælgelse af en eller
flere deltagere, skal OCD’s bestyrelse kontaktes, og denne vil træffe
afgørelsen.

6. Hold-JDM
6.1 Hvis der til Hold-DM skal laves seedning af holdene, aftaler OCD og DS
hvilken rangliste, der skal benyttes til beregningen (f.eks. sommerranglisten
eller den til en hver tid gældende rangliste). Beregningen foretages på
baggrund af resultaterne for holdets 3 højest placerede sejlere på ranglisten.
6.2 Hold-DM skal afvikles i perioden fra 1. september til 20. oktober. Hold-DM
kan ikke placeres således, at der opstår sammenfald med stævner, der ligger
til grund for vinterranglisten.
6.3 Såfremt der afholdes Hold-DM i et givet kalenderår, vil det vindende hold
erhverve retten til at repræsentere Danmark ved internationale hold-events,
hvor der er deltagerbegrænsning.
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6.3.1 Aldersbegrænsninger. Repræsentanter for Danmark ved internationale
hold-events i det kalenderår, hvor retten er erhvervet, må ikke være fyldt 15
år.
6.3.2 Holdnavn. Når holdet repræsenterer Danmark ved internationale holdevents vil det have det officielle navn ”Team Denmark”.
6.3.3 Retten til at repræsentere Danmark ved internationale hold-events
gælder fra erhvervelsen og frem til afholdelsen af Hold-DM i det efterfølgende
år.
6.3.4 Afvikles der ikke et Hold-DM det følgende år vil retten til at repræsentere
Danmark ophøre på den dag, i det efterfølgende år, hvor vinterranglisten
afsluttes.
6.3.5 Afbud fra sejler(e) Såfremt en eller flere sejlere på det vindende hold
ikke kan deltage i et internationalt hold-event, kan holdet frit indhente sejlere
som erstatning. Erstatningen skal dog som minimum være gyldigt
maximusmedlem. Erstatningen skal ydermere sikre, at der er mindst én sejler
af hvert køn på holdet.
6.3.6 Afbud fra alle sejlere på vindende hold. Såfremt ingen af de sejlere, som
var på det vindende hold, har mulighed for at deltage ved et navngivet holdevent, overgår retten til at repræsentere Danmark til det pågældende holdevent til det hold, som blev nummer to til Hold-DM (og så fremdeles). Afbud
håndteres, som beskrevet under 6.3.4.
6.4 Såfremt der ikke afholdes hold-DM i et givet kalenderår, vil der blive
udpeget hold på baggrund af gældende vinterrangliste i det år, hvor Hold-DM
ikke kunne afvikles.
6.4.1 Pladser tilbydes de enkelte hold-events . En sejler kan godt få tilbudt
plads på til flere Hold-events.
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Oprindelig tekst:
Sætningen ”For udtagelse til Team Race f.eks. ”Berlin Opti Team Cup” udtages efter
resultaterne fra Hold DM afholdt samme år. Er dette ikke muligt udtages efter gældende
rangliste.” er fjernet fra 5.6.
Begrundelse for ændring:
Den eksisterende regel var meget mangelfuld. I 2016 var der en del diskussion om retten til
at repræsentere OCD ved disse hold-events.
Reglerne tager udgangspunkt i, at det hold som vinder Hold-DM også har retten til at deltage.
Denne ret fortabes ikke fordi en eller flere sejlere på holdet er forhindret.
Desuden ønsker OCD ikke at beslutte sammensætningen af de hold som sendes af sted.
Generelt ønsker OCD at holdet er så stærkt som muligt.

7. Præmier
7.1 Sommerranglisten. Vinderen af sommerranglisten overrækkes Villy
Hansens vandrepokal.
7.1.1 U12-ranglisten: WINNER U12 sommer vandrepokal overrækkes til
vinderen af U12-ranglisten.
7.2 Vinterranglisten.
7.2.1 OCD’s vinter vandrepokal overrækkes til vinderen af vinterranglisten.
7.2.2 OCD’s vinter vandrepokal overrækkes til vinderen af U12optimistranglisten.
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