SELECTIEREGLEMENT - Nederlandse Techno 293 klasse
Dit selectiereglement bepaalt de voorwaarden en de wijze van selectie voor opname in de ‘Techno293
selectie’ van de Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers (NVW) en is opgesteld door het bestuur
van de NVW.

1. Voorwaarden
1.1 Nationaliteit
A.
De kandidaat windsurf(st)ers dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten en lid te zijn van
een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging
of
B.
De kandidaat windsurf(st)ers dienen:
en ten minste 1 jaar in Nederland woonachtig te zijn,
en ten minste 1 jaar lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging, en
niet eerder een ander land vertegenwoordigd te hebben.
1.2 Deelnamerecht
Kandidaat windsurf(st)ers waarvan het ISAF Deelnamerecht is ingetrokken komen niet in aanmerking
voor de selectie.
1.3 Leeftijdsgrens
Aan de NVW Techno293 selectie kan alleen worden deelgenomen door windsurf(st)ers die op 31
december van het jaar waarin wordt geselecteerd nog geen 16 jaar oud zijn.
1.4 Lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers
Kandidaat windsurf(st)ers dienen lid te zijn van de Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers en hun
contributie voor aanvang van de selectie voor het lopende jaar voldaan te hebben.

2. Kandidaten
2.1 Inschrijving
Kandidaat windsurf(st)ers dienen zich zelf in te schrijven voor de selectiewedstrijden.
2.2 Kandidaatstelling
Na afloop van iedere selectiewedstrijd wordt de selectiestand bijgewerkt. Opgenomen in de NVW
Techno293 selectie worden de eerste vier (4) windsurf(st)ers U15 en de eerste vier (4) windsurf(st)ers
U17 van de selectie eindstand die de desbetreffende uitnodiging accepteren. Er dienen minimaal 2
jongens of meisjes te worden geselecteerd.
Kandidaten ontvangen binnen zeven dagen na de laatste selectiewedstrijd schriftelijk uitnodiging voor
de selectie. Binnen 7 dagen dient dit te worden aanvaard. Indien een windsurf(st)er besluit deze
uitnodiging niet te accepteren dan zal, met in achtneming van de regels de eerstvolgende in de
selectiestand worden uitgenodigd. Als binnen 21 dagen na laatste selectiewedstrijd hierop niet wordt
gereageerd wordt er niet meer aangevuld.

De kandidatuur wordt bevestigd door plaatsing van zeilnummer en namen van het team op de
website van de NVW (www.wedstrijdsurfen.nl).
2.3 Duur
De duur van deelname aan de selectie is voor de periode van één jaar, waarna deelnemers zich
opnieuw moeten kwalificeren. Jaarlijks op 1 oktober wordt de nieuwe selectiegroep gepresenteerd.

3. Selectie
3.1 Vastgestelde selectiewedstrijden
Het bestuur van de NVW stelt jaarlijks het programma van de selectiewedstrijden vast, deze zullen
worden opgenomen in de Appendix behorende bij dit selectieregelement. De appendix wordt jaarlijks
aangepast en behoeft geen bekrachtiging van de leden van de NVW.
3.2 Selectieklassement
Voor het klassement komen alleen de overall uitslagen in aanmerking. Uitslagen worden niet
aangepast, in die zin dat buitenlandse deelnemers en niet-NVW-leden wél zullen worden meegeteld in
de uitslagen, maar uit de ranking zullen worden geschrapt.
Indien een kandidaat windsurf(st)er een evenement niet of gedeeltelijk meesurft, worden voor iedere
niet gesurfde wedstrijd van dat evenement de punten toegekend als DNC.
Punten worden toegekend per race via de Lage Puntentelling. Punten per race = punten van plaats van
aankomst. RDG, DPI = punten toegekend door de Jury. ZFP, SCP = punten van plaats van aankomst,
inclusief percentage correctie. DNC, DNS, OCS, BFD, DNF, RET en DSQ = punten laatste plaats + 1,
aftrekbaar. DNE en DGM = punten laatste plaats + 1, niet aftrekbaar.
Het klassement wordt opgemaakt conform de ISAF RRS incl. Appendix B regel 8.A8. Het aftrek profiel
van ISAF RRS regel B8.A2 zal worden gewijzigd in:
Aantal races
1-3
4-6
7 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40

Aantal aftrek resultaten
0
1
2
3
4
5
6
7
8

3.3 Behandeling van beroepen
Het bestuur van de NVW is verantwoordelijk voor het bijhouden van het selectieklassement. In geval van
hoger-beroep-aanvragen bij selectiewedstrijden geldt de uitspraak van de Protestcommissie tenzij de
aanvraag van Hoger Beroep bij de Zeilraad ten minste dertig dagen voor de eerste formele activiteit van
de selectiegroep is ontvangen. Indien de Zeilraad laat weten niet tijdig een uitspraak te kunnen doen
blijft de uitspraak van de Protestcommissie van kracht.

Betreffende het selectieklassement kan alleen beroep worden ingesteld bij het bestuur van de NVW
indien men van mening is dat bij het opstellen van het klassement het selectiereglement onjuist is
toegepast. Dit kan na publicatie van iedere tussentijdse rangschikking tot uiterlijk binnen 8 dagen na
bekendmaking van de eind-rangschikking. 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 NVW worden behandeld.
3.4 Beschikbare plaatsen
Voor de ‘NVW Techno293 selectie’ zijn acht (8) plaatsen gereserveerd. Te weten:
● vier (4) plaatsen voor kandidaten die in het jaar van selectie uitkomen in de U15 divisie.
● vier (4) plaatsen voor kandidaten die in het jaar van selectie uitkomen in de U17 divisie.
De NVW Techno293 trainingsselectie kan worden uitgebreid met maximaal 4 surfers die in het jaar van
selectie voldoen aan het prestatieprofiel voor een NOC*NSF Belofte status. Het actuele prestatieprofiel
is altijd terug te vinden via http://www.watersportverbond.nl/talentplan -> Talentlijst.

4. Voorbereiding
Behoudens geldige reden, worden de windsurf(st)ers uit de NVW Techno293 selectie geacht zich voor te
bereiden door deelname aan de activiteiten van de NVW binnen het Techno293
talentontwikkelingsprogramma.

5. Ondersteuning
5.1 Technische begeleiding
De NVW zal voorzien in de technische begeleiding van de windsurf(st)ers die zijn opgenomen in de NVW
Techno293 selectie. De technische begeleiding zal tenminste bestaan uit extra trainingen, coaching bij
aangewezen oefenwedstrijden en ondersteuning bij de uitvoering van een persoonlijk ontwikkelingsplan
ter voorbereiding op en tijdens het Europees- en Wereldkampioenschap Techno293.
5.2 Steun atleten
NVW vergoed op geen enkele wijze (gemaakte) onkosten die deelname aan de activiteiten voor leden
van de selectie met zich meebrengen.

6. Onvoorzien
Voor alle gevallen waarin dit selectiereglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NVW.
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Appendix Selectie Regelement – Nederlandse Techno293 klasse
Het bestuur van de NVW stelt voor 2013 de navolgende selectiewedstrijden vast:
Datum
9 t/m 12 mei 2013
22 t/m 23 juni 2013
21 t/m 22 september 2013

Locatie
Ijsselmeer, Workum
Markermeer, Lelystad
Lauwersmeer, Anjum

Evenement
Dutch Youth Regatta
TTT / NVW Techno293 Tour
TTT / NVW Techno293 Tour

