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Statutter for beregning af ranglister og udtagelse til
internationale mesterskaber
Generelt
Disse statutter omfatter beregning af forskellige ranglister, ranglisteserier, samt omfatter
kriterier der gælder for nominering og udtagelse af sejlere til EM, VM, Hold-EM samt JNOM og
andre internationale stævner, hvor OCDK har til opgave at nominere sejlere til at deltage.

0 Definitioner og forkortelser
Forkortelser anvendt i nærliggende statutter

DNS
DS
EM
Hold-EM
IODA
JNOM
Kapsejladsreglerne
OCDK
VM

Did not Start
Dansk Sejlunion
European Championship
European Team Race
International Optimist Dinghy Association
Junior Nordisk Mesterskab
de til enhver tid gældende World Sailing kapsejladsregler
Optimist Class Denmark
World Championship

1 Formål
At definere hvem der er berettiget til at deltage med henblik på nominering og udtagelse
igennem OCDK til et EM, VM, Hold-EM samt JNOM
At definere hvordan ranglisterne beregnes
At definere kriterier omkring nominering og udtagelse til EM, VM, Hold-EM samt JNOM.

2 Almene betingelser for startberettigelse, nominering og
deltagelse
2.0 Generelt
Kun sejlere der opfylder nedenstående betingelser bliver tilgodeset som berettiget til nominering
igennem OCDK til JNOM, EM, VM samt Hold-EM
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a) Gyldigt medlemskab i OCDK med status < aktivt> minimum 1 måned inden 1 første
stævnedag i den pågældende rangliste
b) Gyldigt medlemskab i en Sejlklub under Dansk Sejlunion minimum 1 måned inden 1
første stævnedag i den pågældende rangliste
c) Dansk Statsborgerskab og/eller livsmiddelpunkt (sædvanlig bopæl og skolepligt) i
Danmark
d) Ingen deltagelse i samme år i en udenlands udtagelse til et IODA EM eller VM med
hensigten at kvalificere sig til enten IODA EM eller VM
e) Aflevering af værgeerklæring ved registrering til første stævne i den pågældende
rangliste for accept og overholdelse OCD krav for god og fair opførsel imellem alle
støttepersoner og sejlere for sejladsdagene i ranglisten under punkt. 3, samt
mesterskaberne under punkt 5.
Herudover kan der grundet Covid-19 restriktioner med kort varsel indføres specifikke krav om
berettigelse til tilmelding og start ved udtagelsesstævner til EM, VM, Hold-EM samt JNOM

3 Ranglisten
Hvilke stævner/hvilket stævne der indgår i en ranglisteserie under punkt 3.1-3.2, bliver
offentliggjort of OCDK så tidligt som muligt og kan ændres ved behov:
3.1

Forårsranglisten

Forårsranglisten udarbejdes løbende på baggrund af resultaterne fra forårets
ranglistestævner og er gældende for udtagelse til JNOM, EM og VM.
3.2

Efterårsranglisten

Efterårsranglisten udarbejdes løbende på baggrund af resultaterne fra efterårets
ranglistestævner og er gældende indtil første forårsranglistestævne er sejlet.

4 Pointgivning i ranglisteserie
4.1

Det er det officielle endelige resultat for hver sejlads under et eller flere stævner i
ranglisteserien der ligger til grund for ranglisteberegningen. I tilfælde af, at det
officielle endelige resultat for en eller flere sejladser i en ranglisteserie bliver ændret
inden det sidste stævne i en ranglisteserie er startet, bliver ranglisteberegningen
ændret tilsvarende.

4.2

Kapsejladsreglernes Tillæg A, A8 anvendes ved pointlighed mellem 2 eller flere
deltagere.

4.3

Kapsejladsreglernes Tillæg A, A9 anvendes ikke i tilfælde af at ranglisteserien udgør
flere en ét stævne
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4.4

For at indgå på en ranglisteserie skal sejleren gennemføre mindst en sejlads ved et
af de stævner, der ligger til grund for den pågældende ranglisteserie.

4.5

I tilfælde af at en ranglisteserie består af flere end 1 stævne vil sejlere, der ikke
deltager i alle sejladser i ranglisteserien, få tildelt point svarende til en DNS i de
sejladser de ikke deltager i.

4.6

Fratrækkere i afhængighed af antal sejladser sejlet i ranglisteserien er:
1 til og med 5 sejladser
- 0 fratrækker
6 til og med 10 sejladser
- 1 fratrækker
> 10 sejladser
- 2 fratrækkere
Fratrækkere findes på tværs af alle sejladser i ranglisteserien.

4.7

Godtgørelse ved konfirmation
Skal en sejler eller en sejlers søskende konfirmeres på en dag under et stævne, der
indgår i en ranglisteserie, kan der søges om godtgørelse for de sejladser, der bliver
sejlet på konfirmationsdagen.
En sejler, der søger om godtgørelse jf. 4.7 kan ikke blive tilgodeset til nominering til
EM eller VM under 5.1, men beholder sin placering på den respektive rangliste.
Ansøgning om godtgørelse skal sendes til OCDK’s bestyrelse senest 30 dage før 1.
ranglistestævne i en serie. OCDK offentliggør inden 1. ranglistestævne en liste over
sejlere der har fået godkendt deres ansøgning.
Sejleren vil få tildelt et beregnet pointtal for den sejlads hhv. de sejladser, der
afholdes på konfirmationsdagen. Beregning af pointtallet sker på følgende måde:
a)
b)

c)

d)

Der beregnes et gennemsnit af sejlerens relative placering i de sejladser, som
ikke er omfattet af godtgørelse.
Gennemsnittet af sejlerens relative placering multipliceres med den
gennemsnitlige puljestørrelse (antal tilmeldte sejlere i puljen) i sejladser sejlet
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
indgår i beregningen. Alle beregninger sker i Excel uden afrunding. Kun det
endelige pointtal afrundes til 1. decimal.
En sejler der har fået tilsagn om godtgørelse, men som vælger at deltage i en
eller flere sejladser som han/hun har fået godtgørelse for, bliver tildelt point
som beskrevet under 4.6 a)-c) i ranglisteberegningen, selvom disse måtte
afvige fra de point, sejleren har opnået i den officielle endelige resultatliste.
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4.8

Godtgørelse ved deltagelse i Hold-EM, EM og VM. Deltager en sejler til Hold-EM, EM
eller VM, gives der automatisk godtgørelse for de sejladser, der er sejlet ved et
ranglistestævne, hvis ranglistestævnet sejles samtidigt med afvikling af Hold-EM,
EM eller VM. Pointtal beregnes efter samme princip som for godtgørelse ved
konfirmation.

5 Udtagelse til VM, EM, Hold-EM og JNOM
Udtagelse sker igennem et eller flere stævner (se punkt 3)
5.1

Udtagelse til internationale mesterskaber
Til internationale mesterskaber bliver nomineret som følger:
VM
− De første 5 placerede fra forårsranglisten under 3.1
EM (gælder kun i 2022 hvor Danmark er værtsland)
− De næste 6 drenge fra forårsranglisten under 3.1
− De næste 6 piger fra forårsranglisten under 3.1
− De næste 2 sejlere uanset køn fra forårsranglisten under 3.1
JNOM
− De næste 20 drenge på fra forårsranglisten under 3.1
− De næste 20 piger fra forårsranglisten under 3.1
Ingen sejler kan deltage i mere end ét af de internationale mesterskaber samme år.
Denne regel gælder dog ikke, hvis man har vundet EM eller VM året før.
En sejler, der har fået godkendt godtgørelse jf. 4.7 kan kun blive tilgodeset til
nominering til JNOM men ikke til EM eller VM.

5.2

Valgret VM
De sejlere som er nomineret til deltagelse i VM har, i den rækkefølge de er placeret i
forårsranglisten under 3.1, ret til at vælge imellem en VM eller EM plads.
Hvis 1 eller flere sejler(e) gør brug af sin valgret, bliver der byttet plads i
rækkefølgen af de næst placerede på forårsranglisten under 3.1
Valgretten er betinget af:
1. at den sejler der skal byttes med accepterer at bytte plads til en VM deltagelse
2. at kønskvoten ved EM overholdes. Dog er det muligt at kønskvoten ændres
under den betingelse at antallet af sejlere per køn er minimum 6
3. at der findes tilstrækkelige sejlere der ønsker at bytte

5.3

Valgret EM
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De sejlere som er nomineret til deltagelse i EM, har, i den rækkefølge de er placeret
på forårsranglisten under 3.1, ret til at vælge imellem en EM eller JNOM plads.
Hvis 1 eller flere sejler(e) gør brug af sin valgret, bliver der byttet plads i
rækkefølgen af de næst placerede på forårsranglisten under 3.1
Valgretten er betinget af:
1. at den sejler der skal byttes med accepterer at bytte plads til en EM deltagelse
2. at kønskvoten ved EM overholdes. Dog er det muligt at kønskvoten ændres
under den betingelse at antallet af sejlere per køn er minimum 6
3. at der findes tilstrækkelige sejlere der ønsker at bytte
5.4

Afbud til deltagelse i internationale mesterskaber
En sejler, som er nomineret til deltagelse i enten VM, EM, men som vælger
erstatningsløs ikke at deltage, skal meddele dette til bestyrelsen umiddelbart men
senest sidste sejladsdag af forårsranglisten under 3.1. Herefter bliver pladsen
tilbudt i rækkefølgen af de næst placerede i forårsranglisten under 3.1.
Senere afbud, f.eks. ved akut opstået sygdom, skal meddeles OCDK’s bestyrelse
hurtigst muligt. I tilfælde af, at IODA tillader OCDK at ændre sin tilmelding til de
mesterskaber der er indirekte og direkte ramt af et afbud, bliver pladsen tilbudt i
rækkefølgen af de næst placerede på forårsranglisten.
En ny nominering er betinget af:
1. at den sejler der skal rykke op accepterer at rykke op
2. at kønskvoten ved EM overholdes
3. at der findes tilstrækkelige sejlere der ønsker at rykke op
Sejlere der melder afbud til mesterskaber, bevarer deres plads på forårsranglisten.

5.5

Udtagelse til Hold-EM og Hold-JNOM
OCDK vælger forbeholder sig ret til at nominere et hold til Hold-EM efter følgende
kriterier:
Kun sejlere/hold der opfylder betingelsen for at blive nomineret, dvs. min 2 drenge
og min 2 piger som i indeværende år ikke har kvalificeret sig til IODA VM og i øvrigt
opfylder betingelserne under 2.0 kan blive nomineret.
OCDK fastlægger tidligst muligt, men senest dagen før forårsranglisten begynder,
om der sejles en særskilt Hold-EM udtagelse (5.5 option 1) eller om Hold-EM
sejlerne nomineres ud fra sejlere, der er blevet nomineret til deltagelse i EM (5.5
option 2 eller 3)
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HOLD-EM:
Option 1:

Til Hold-EM bliver nomineret det hold som vinder Hold-EM
udtagelsen

Option 2:

Til Hold-EM bliver nomineret ud fra deres placering ved EM til
deltagelse de 2 højst rangerende drenge og 2 højst rangerende piger.
Hvis en nomineret sejler, uanset af hvilken årsag, ikke ønsker at
deltage i Hold-EM, spørges den næste af samme køn.

Option 3:

Til Hold-EM bliver nomineret ud fra deres placering på
forårsranglisten de 2 højst rangerende drenge og 2 højst rangerende
piger. Hvis en nomineret sejler, uanset af hvilken årsag, ikke ønsker at
deltage i Hold-EM, spørges den næste af samme køn.

HOLD-JNOM:

5.6

Option 1:

Til Hold-JNOM bliver nomineret ud fra deres placering under JNOM
på det tidspunkt, hvor holdet til Hold-JNOM skal registreres. De 5
bedste drenge samt de 5 bedste piger bliver nomineret. Hvis en
nomineret sejler, uanset af hvilken årsag, ikke ønsker at deltage i
Hold-JNOM, spørges den næste af samme køn.

Option 2:

Til Hold-JNOM bliver nomineret ud fra deres placering på
forårsranglisten de 5 bedste drenge samt de 5 bedste piger. Hvis en
nomineret sejler, uanset af hvilken årsag, ikke ønsker at deltage i
Hold-JNOM, spørges den næste af samme køn.

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 forårsranglisten.

6 Nominering til andre stævner
For Internationale stævner med begrænset antal inviterede deltagere gælder følgende
retningslinje. Hvis Danmark (OCDK) inviteres til internationale stævner eller events med
begrænset deltagelse, vil OCDK´s bestyrelse udbyde deltagelsen i henhold til den ved
tilmeldingsfristens udløb gældende rangliste.

7 Salvatorisk klausul
Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende statutter måtte blive uvirksomme, miste
gyldighed eller være selvmodsigende, berører dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed. I
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stedet anvendes den fortolkning som OCDK´s bestyrelse har ønsket at udtrykke i
bestemmelserne i nærværende statutter.
Forfatter: Bestyrelsen Optimist Class Denmark
Dato:

18. maj 2022

