REGLEMENT SELECTIE ISAF WERELD JEUGDKAMPIOENSCHAP 2009
Dit Reglement bepaalt de voorwaarden en de manier van selectie voor het uitzenden van atleten door het
Watersportverbond naar het ISAF Wereld Jeugd Kampioenschap (ISAF WJK) 2009 in de disciplines:
Discipline
Eenpersoons zwaardboot
meisjes
Eenpersoons zwaardboot
jongens
Tweepersoons zwaardboot
meisjes
Tweepersoons zwaardboot
jongens
Multihull (Open)
Windsurfen jongens
Windsurfen meisjes

Klasse
Laser Radial

Aantal
1 zeilster

Laser Radial

1 zeiler

420

2 zeilsters (1 team)

420

2 zeilers (1 team)

Hobie 16 met Spi
RSX, 8,5 m2 + 60 cm vin
RSX, 8,5m2 + 60 cm vin

1 team (2 zeil(st)ers m/v)
1 surfer
Geen

1.

Voorwaarden

1.1
A.
of
B.

Nationaliteit
De kandidaat zeil(st)er(s)/ windsurfers dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
De kandidaat zeil(st)er(s)/ windsurfers dienen:
en tenminste 4 jaar in Nederland woonachtig te zijn,
en tenminste 3 jaar lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging,
en niet eerder een ander land vertegenwoordigd te hebben.

1.2
Deelnamerecht
Kandidaat zeil(st)er(s)/windsurf(st)er(s) waarvan het ISAF Deelnamerecht is ingetrokken komen niet in
aanmerking voor selectie.
1.3
Leeftijdsgrens
Aan het ISAF WJK 2009 kan alleen worden deelgenomen door zeil(st)er(s)/ windsurfers die op 31 december
van 2009 jonger dan 19 jaar zijn.

2.

Kandidaten

2.1
Kandidaatstelling
Kandidaat zeil(st)er(s)/ windsurfers stellen schriftelijk via e-mail naar koen.verhart@watersportverbond.nl middels
bijgaand formulier hun kandidatuur bij het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN, voor 1 april 2009. De
schriftelijke kandidatuur dient vergezeld te zijn van: Curriculum Vitae algemeen vergezeld van een Palmares
inzake zeil- of surfprestaties.
De kandidatuur wordt per e-mail bevestigd door het Watersportverbond na 1 april 2009.
2.2
Inschrijving
Kandidaat zeil(st)er(s)/ windsurfers dienen zich zelf in te schrijven voor de selectiewedstrijden.
Kandidaat zeil(st)er(s) in de twee-persoons zwaardboot dienen steeds in dezelfde teamsamenstelling in te
schrijven en deel te nemen. Zonder schriftelijke toestemming van de afdeling TOPZEILEN mag een teamlid
niet worden vervangen.

3.

Selectie

3.1
Vastleggen selectiewedstrijden
Uiterlijk 1 april 2009, stelt de afdeling TOPZEILEN van het Watersportverbond, na overleg met de
betreffende Klassenorganisaties, de selectiewedstrijden per discipline vast.
De voorgestelde selectiewedstrijden zijn:

Klasse
Laser Radial
420
Hobie 16 met spi
Windsurfen jongens (BIC
Techno T293)

Datum
21 t/m 24 mei
21 t/m 24 mei
21 t/m 24 mei
21 t/m 24 mei

Locatie
IJsselmeer, Workum
IJsselmeer, Workum
IJsselmeer, Workum
IJsselmeer, Workum

Evenement
Dutch Youth Regatta
Dutch Youth Regatta
Dutch Youth Regatta
Dutch Youth Regatta

Er zijn geen reservewedstrijden aangewezen.
3.2
Selectieklassement
De eindstand van de Dutch Youth Regatta geldt in alle klassen als eindstand in de selectie voor het ISAF
WJK. Voor het klassement komen alle geldig gevaren races in aanmerking. Uitslagen worden niet
aangepast.
In geval van Hoger Beroep aanvragen bij selectiewedstrijden, geldt de uitspraak van de Protestcommissie,
tenzij de aanvraag van Hoger Beroep door de Zeilraad tenminste 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 Afdelingsbestuur Topsport.
3.3
Inschrijving
De kandidaat zeil(st)er(s)/ windsurfers worden ingeschreven op volgorde van het selectieklassement.
Aanmelding voor de selectie betekent dat bij het winnen van de selectie automatisch wordt deelgenomen.
3.4
Borgstelling en eigen bijdrage
De winnaars van de selectie dienen hun selectie te bevestigen door het storten van een eigen bijdrage @
Euro 300,-- p.p. voor 31 mei 2009, op de rekening van het Watersportverbond te Nieuwegein. Zij ontvangen
hiertoe een factuur.

4.

Voorbereiding

Indien geselecteerd en behoudens geldige reden, wordt de geselecteerde geacht zich voor te bereiden door
middel van de trainingen van het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN, waar het Talentplan klassen
betreft. Voor klassen niet opgenomen in het Talentplan volgt men het programma aangeboden door de
klassen organisatie in overleg met het Watersportverbond.
Na de selectie van de windsurfers in de BIC Techno klasse zal de geselecteerde surfer over moeten
stappen naar de RS:X klasse (8,5 m2) en in overleg met het Watersportverbond een gedegen
voorbereidingsprogramma op het RS:X board moeten volgen.
Het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN zal zonodig bemiddelen om het materiaal ter beschikking te
krijgen.

5.

Financiële tegemoetkoming

5.1
Technische begeleiding
Het Watersportverbond, afdeling TOPZEILEN zal in de technische begeleiding voorzien.
5.2
Steun atleten
Inzake de kosten van uitzending van een atle(e)t(e) zal het Watersportverbond, afdelingsbestuur Topsport
(uitgezonderd de eigen bijdrage @ Euro 300,--) instaan door middel van subsidies.

6.

Onvoorzien

Voor alle gevallen waarin dit selectiereglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur Topsport van het
Watersportverbond.
21 januari 2009 te Medemblik
Afdeling TOPZEILEN

