Selectiereglement voor deelname aan het WK Yngling Open
Koper, Slovenië, 22 – 29 juli 2022

17 december 2021
Dit reglement is samengesteld om de beste Nederlandse teams te selecteren voor afvaardiging naar een
Wereldkampioenschap, georganiseerd door de IYA met beperkte deelname.
Dit reglement is geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, behoudens tussentijdse
wijzigingen door het bestuur van de YCH.

Inhoud
Deel 1:
Informatie
Rechten en verplichtingen van de zeilers
Lijst van selectiewedstrijden
Verplichtingen van wedstrijdcomités van selectiewedstrijden.
Deel 2: Selectiemethode
Deel 3: Onvoorzien
Appendix A: Aangewezen selectie-evenementen
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Gebruikte begrippen
YCH: Yngling Club Holland
Bestuur: Bestuur van de YCH
IYA: International Yngling Association
Verbond: Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
World Sailing: International Sailing Federation
WK: Wereldkampioenschap
Open: Voor dames- gemengde- of heren teams
Dames: Voor damesteams, welke voldoen aan de specifieke reglementen voor dames teams
Stuurman: De persoon die door middel van het roer de boot bestuurt en het team vertegenwoordigt
Zeilnummer: Het nummer waaronder een team zichzelf inschrijft.
Bemanning: De niet als stuurman kwalificerende personen aan boord.
Team: Vaste groep van personen die bestaat uit een stuurman/vrouw en twee bemanningsleden die
zich samen wensen te klasseren. Een team mag wissels aanvragen waarbij maximaal één teamlid tijdens
een selectieserie wordt vervangen door iemand van buiten het team.
Schriftelijk: Per brief of per e-mail aan de wedstrijdcommissaris van de YCH.
Selectieserie: Een wedstrijdserie waarvan het resultaat meetelt voor het selectieklassement.
Selectie-evenement: Een serie wedstrijden die samen één evenement, zoals benoemd in de
wedstrijdkalender van de YCH, vormen. Selectie-evenementen behorende tot een selectieserie.
Selectieklassement: Een door de klassenorganisatie opgesteld klassement op basis van de resultaten van
de selectiewedstrijden.
RvW: De regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024.
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Deel 1
1.1 De selectieseries worden door de YCH uitgeschreven met als doel de beste nationale teams te
selecteren voor deelname aan een WK. Op basis van haar Huishoudelijk Reglement kan het Verbond
met opgave van redenen afwijken van de resultaten van het selectiereglement.
1.2 Beschikbare plaatsen. Afhankelijk van het aantal bootstickers en leden van de YCH kan Nederland
een beperkt aantal teams afvaardigen. De methode van toewijzing van het aantal beschikbare plaatsen
voor Nederland is te lezen in de Int. Yngling Class Championships Rules (zie de IYA-website). De YCH zal
aan het begin van de selectieserie kenbaar maken hoeveel plaatsen zij aan zal vragen voor de
Nederlandse afvaardiging. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend.
1.3 De boot dient te allen tijden te voldoen aan de eisen gesteld in de laatst geldende klassenvoorschriften van de IYA.
1.4 Een zeiler van wie het World Sailing Deelnamerecht is ingetrokken mag niet geklasseerd worden in
het selectieklassement.
1.5 Selectievoorwaarden
1.5.1 De stuurman van het ingeschreven team dient lid zijn van de YCH.
1.5.2 De overige bemanning van het team dient conform de reglementen van de YCH per 2022 tevens lid
te zijn van de YCH. Vervangende bemanning conform artikel 1.7 wordt hiervan voor maximaal één
wedstrijdserie vrijgesteld.
1.5.3 De stuurman en minstens één bemanningslid dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
1.5.4 De contributie voor het lopende verenigingsjaar moet uiterlijk op de eerste dag van het eerste
selectie-evenement, waaraan deelgenomen wordt, zijn voldaan. Wordt de selectieserie over meerdere
jaren verzeild, dan dient de stuurman in de volgende jaren zijn contributie uiterlijk op 1 februari van het
volgende jaar te hebben voldaan.
1.5.5 Tijdens de selectie-evenementen dient gezeild te zijn conform de geldende reglementen voor de
betreffende evenementen.
1.5.6 De stuurman moet voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld door de IYA in de Int. Yngling Class
Championships Rules.
1.6 Samenstelling teams.
Teams welke zijn samengesteld volgens dit reglement worden aangeduid met het opgegeven
zeilnummer.
1.6.1 Teamsamenstelling: uiterlijk op de eerste dag van de het eerste selectie-evenement dat
uitgeschreven wordt, dient de stuurman via de website van de YCH zijn team in te schrijven voor de
selectieserie onder vermelding van zeilnummer van het team en de namen van de leden van zijn
volledige team.
1.6.2 Het bestuur van de YCH zal de lijst van ingeschreven teams en zeilnummers na afloop van het
eerste selectie-evenement publiceren op de website www.yngling.nl.
1.6.3 Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en geheel en uitsluitend ter beoordeling van het bestuur
zullen late inschrijvingen door het bestuur worden geaccepteerd. De application fee zal in dat geval
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worden verdubbeld. Selectiewedstrijden verzeild vóór dat de inschrijving is aangevraagd bij het bestuur
tellen niet mee voor de selectie.
1.6.4 De application fee van €30,- per team zal bij aanmelding worden voldaan. De application fee zal
door het bestuur worden gebruikt om een item te verstrekken waaraan de Nederlandse afvaardiging
tijdens het WK herkenbaar is.
1.6.5 Gedurende de gehele selectieserie dient het team aan boord uit drie personen te bestaan.
1.6.6 Een ingeschreven team dient de namen van de zeilende teamleden en het bijbehorende
zeilnummer waaronder is ingeschreven te vermelden op het inschrijfformulier van elk selectieevenement.
1.7 Bemanningswissels
1.7.1 Een team dient alle selectie-evenementen van de selectieserie te zeilen met dezelfde stuurman en
bemanning.
1.7.2 Een team dient alle selectie-evenementen van de selectieserie te zeilen met hetzelfde zeilnummer.
1.7.3 Het bestuur kan voor een selectie-evenement dispensatie voor een andere bemanning verlenen,
indien het team daartoe een schriftelijk verzoek indient. Het bestuur zal een dergelijke dispensatie niet
onthouden, tenzij zij meent dat door de betreffende dispensatie competitievervalsing zou ontstaan.
1.7.4 Per evenement mag slechts één bemanningslid worden vervangen. Evenementen waarin een team
met meer dan één vervangend bemanningslid heeft gevaren tellen niet mee voor de selectie van dat
team, maar de klassering van het team telt wel voor de selectie van andere teams.
1.7.5 Het bestuur kan voor een selectie-evenement dispensatie voor een andere stuurman verlenen,
indien het team daartoe een schriftelijk verzoek indient. Het bestuur zal een dergelijke dispensatie niet
onthouden, tenzij zij meent dat door de betreffende dispensatie competitievervalsing zou ontstaan,
bijvoorbeeld wanneer deze vervangende stuurman in potentie het niveau van de te vervangen
stuurman overtreft.
1.8 Reserve
1.9 Een team, welke zich geselecteerd heeft, zal in de oorspronkelijk ingeschreven samenstelling (zie
1.5) uitgezonden worden naar een WK. Eventuele wisselingen zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van het bestuur anders zal de voordracht vervallen en zoals in artikel 2.5 bepaald worden
doorgeschoven. Overige wisselingen van deze samenstelling vallen onder de reglementen van de
betreffende wedstrijden.
1.10 In afwijking van regel 76.1 RvW is het afwijzen of annuleren van een inschrijving voor een selectieevenement anders dan op grond van regel 75 RvW niet toegestaan.
1.11 Selectiedatum
Selectie dient uiterlijk 3 dagen voor de laatste inschrijfdatum van een WK te zijn. Dit betekent 3 dagen
plus 4 weken voor de eerste start van de WK.
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Deel 2
2.1 Telling per selectiewedstrijd
2.1.1 Van elke selectiewedstrijd wordt de uitslag gebruikt zoals vastgesteld door het wedstrijdcomité
van de wedstrijdgevende vereniging. Ook indien buitenlandse stuurlieden deelnamen of teams die zich
niet voor de selectieserie hebben ingeschreven, worden de uitslagen van de selectiewedstrijden
gebruikt, waarbij de plaatsen van deze teams niet uit de uitslagen worden geschrapt.
2.1.2 Met correcties n.a.v. hoger beroep procedures, aangevraagd op een uitspraak van het
protestcomité van een selectie-evenement, wordt alleen rekening gehouden indien de naar aanleiding
daarvan herziene uitslag van de selectieserie schriftelijk uiterlijk 42 dagen vóór de eerste wedstrijd van
het betreffende WK binnen het bestuur van de YCH ontvangen is. Indien er hoger beroep is aangevraagd
op een uitspraak van het protestcomité van een selectiewedstrijd en naar aanleiding daarvan niet tijdig
een herziene uitslag is ontvangen, geldt de uitslag volgens de voorlopige uitspraak van het
protestcomité.
2.1.3 Het aantal punten t.b.v. het selectieklassement wordt bepaald aan de hand van de onder 2.1.1 en
2.1.4 beschreven uitslag.
Een team scoort voor iedere wedstrijd van een selectie-evenement een aantal punten. Hiervoor wordt
dezelfde puntentelling gebruikt als voor de Yngling-jaarprijs. Deze puntentelling staat beschreven op
https://www.yngling.nl/jaarprijs.
2.1.5 Een team dat niet voor een selectie-evenement ingeschreven heeft, ontvangt nul punten voor
iedere wedstrijd van dit selectie-evenement. een team dat tijdens deelname aan een selectieevenement niet aan de vereisten van deel 1 voldaan heeft, ontvangt nul punten voor dit evenement.
2.1.6 Voor aangewezen evenementen kan de puntentelling worden aangepast, dubbel tellen of
anderszins worden aangepast om een gelijkwaardige verdeling te verkrijgen. De aanpassing wordt
vastgesteld door het bestuur van de YCH en vermeld in appendix A en/of de SI van het betreffende
evenement.
2.2 Selectieklassement
2.2.1 Het selectieklassement wordt opgemaakt op basis van zeilnummers, met inachtneming van
wijzigingen zoals vermeld in artikel 1.7.2. De klassering wordt echter behaald door een team.
2.2.2 Ten behoeve van het selectieklassement worden per team alle behaalde punten opgeteld. Er is
derhalve geen “aftrekwedstrijd”.
2.2.3 De selectie-evenementen zullen door het bestuur zo vroeg mogelijk in het seizoen worden
aangewezen.
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2.2.5 Na elk selectie-evenement bepaalt het bestuur binnen één week na bekend worden van de uitslag
de stand van het selectieklassement. In geval van een hoger beroep zal een voorlopig
selectieklassement worden opgemaakt n.a.v. de voorlopige uitslag van het wedstrijdcomité en deze zal
na ontvangst van de uitspraak van het hoger beroep, mits op tijd ontvangen volgens art. 2.1.2.,
gecorrigeerd worden. De stand van het selectieklassement wordt op de website van de YCH
bekendgemaakt.
2.3 Selectie
Het bestuur zal de teams voordragen voor het WK op basis van de volgorde van het selectieklassement,
mits de teams voldaan hebben aan de voorwaarden ter selectie. Gekozen worden de teams in de
volgorde van het selectieklassement. Indien twee of meer teams gelijk eindigen dan worden de
wedstrijdscores van ieder geplaatst in de volgorde van de beste tot de slechtste wedstrijdscore en op de
eerste positie waar een verschil is moet het gelijke resultaat worden beslist ten gunste van het team of
de teams met de beste score op die positie. Indien dan nog steeds twee of meer teams gelijk eindigen
dan wordt deze procedure herhaald voor de overgebleven gelijk geëindigde teams, enzovoort totdat er
geen gelijk resultaat meer is. Indien deze procedure geen uitsluitsel geeft, zal de Hoofdsectie
Wedstrijdzeilen van het Verbond om een beslissing worden gevraagd.
2.4 Bekendmaking
Het bestuur maakt het selectieklassement en de geselecteerden uiterlijk 3 dagen vóór de laatste
inschrijfdatum van het WK d.m.v. publicatie op de website van de YCH. Tevens zullen de geselecteerde
stuurlieden een bericht per e-mail krijgen.
2.5 Doorschuiven
Indien een geselecteerd team niet wil of kan deelnemen aan het WK dan gaat de plek over naar het
team die volgens het selectieklassement de eerstvolgende aanspraak kan maken op uitzending.
Enzovoort.
2.6 Gezag YCH
Een team dat door de YCH wordt uitgezonden, valt voor en tijdens het WK onder het gezag van de YCH.
2.7 Wildcards
Door de IYA aan de YCH ter beschikking gestelde wildcards worden door het bestuur aan nader door het
bestuur en de IYA te bepalen zeilteams toegewezen.
2.8 Sancties
Een team of een lid van het team dat zich niet houdt aan de regels van dit selectiereglement kan door
het bestuur worden uitgesloten van deelname aan de selectiewedstrijden en van deelname aan het WK.
2.9 Beroep
Beroep is alleen mogelijk tegen de vaststelling van het selectieklassement. Dit is mogelijk door een met
redenen omkleed beroepschrift in te leveren binnen 36 uur na bekendmaking van het
selectieklassement bij het bestuur van de YCH. Een door het bestuur benoemde adhoc commissie van
drie niet belanghebbenden zal dan een bindende, schriftelijke uitspraak doen.
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Deel 3

3.0 Onvoorzien
In onvoorziene gevallen waarin het selectiereglement, de regels van World Sailing, van de Verbond, van
de YCH en van de IYA niet voorzien zal het bestuur van de YCH beslissen. Het bestuur zal de betrokkenen
daarna schriftelijk op de hoogte brengen.
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Appendix A

Voor 2022 zijn de volgende selectie evenementen aangewezen:
1) Paasevenement – Kagerplassen. 16 – 18 april 2022. ± 9 starts.
2) United 4 – Medemblik. 30 april – 1 mei 2022. ± 8 starts.
3) North Sea Regatta - Scheveningen. 4 – 6 juni 2022. ± 9 starts.

Voor het selectieklassement zullen alle starts van bovengenoemde evenementen meetellen.
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