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Selectiereglement  2014

Dit reglement is samengesteld om de beste teams 
te selecteren voor de Nederlandse afvaardiging 
naar een Wereld kampioenschap.
  Dit reglement is vastgesteld op de Leden verga
dering van 26 januari 2014.
  Dit reglement is onderhevig aan goedkeuring 
door het Watersport verbond.
  Dit reglement wordt bekend gemaakt op de 
 officiële website van de DCCA (www.cadet.nl).

Artikel 1 — definities

DCCA�
  Dutch Cadet Class Association
ICC

   International Cadet Class Association
ISAF

   International Sailing Federation
Watersportverbond
   voluit: Koninklijk Nederlands Watersport 

Verbond (KNWV)
WK

  Wereldkampioenschap
Stuurman
   de zeiler(ster) die de boot bestuurt
Bemanning
   de niet als stuurman kwalificerende zeiler(ster) 

aan boord
Team
   twee zeilers(sters) die zich als stuurman en 

bemanning samen wensen te klasseren
Kandidaatzeilers
   zeilers die de intentie hebben deel te nemen  

aan alle selectiewedstrijden en zich dienten
gevolge wensen te klasseren voor de selectie

Selectie-evenement
   een in de Algemene Ledenvergadering aange

wezen evenement bestaande uit één of meerde
re selectiewedstrijden

Selectiewedstrijd
   een wedstrijd waarvan het resultaat wordt mee

geteld voor het selectieklassement
Selectieklassement
   een door de DCCA opgesteld en goedgekeurd 

 klassement op basis van de resultaten van de 
selectiewedstrijden

Artikel 2 — selectie

1.  Het Bestuur van de DCCA wijst zeven (7) teams 
in het selectieklassement aan voor deelname 
aan het WK. De eerste zes (6) plaatsen zijn 
bestemd voor de eerste zes (6) teams volgens 
de selectiestand. In beginsel is de zevende 
plaats voor nummer zeven (7) volgens de 
selectiestand, tenzij het Bestuur gegronde 
redenen heeft daarvan af te wijken. Het 

Bestuur kan in zijn besluit voorwaarden stellen 
aan het betreffende team dat de zevende 
plaats toegewezen wil krijgen. Voorafgaande 
aan het besluit van het Bestuur zal het overleg 
voeren met de Klassecoach en de Technische 
Commissie.

2.  Indien het WK in Nederland plaatsvindt en 
door Nederland georganiseerd wordt, worden 
de beste tien (10) teams in het selectieklasse
ment voor deel name aan het WK geselecteerd.

3.  Een geldige selectieprocedure bestaat uit mini
maal zeven (7) geldige selectiewedstrijden.

Artikel 3 —  voorwaarden voor deelname 

aan de selectie

1.  De boot dient te allen tijde te voldoen aan de 
eisen als gesteld in de laatst geldende klasse
voorschriften van de ICC en de bepalingen van 
het Watersportverbond.

2.  Een zeiler(ster) van wie het ISAF Deelname
recht is ingetrokken mag niet geklasseerd 
worden in het selectieklassement.

3.  Aan de selectiewedstrijden kan door iedere 
 zeiler(ster) worden deelgenomen met dien 
 verstande dat, om in aanmerking te komen 
voor selectiewedstrijdpunten, aan de volgende 
voorwaarden moet zijn voldaan:

 3.1  De stuurman heeft de Nederlandse nationa
liteit of houdt domicilie in Neder land; en:

 3.2 Het team is lid van de DCCA; en:
 3.3  De stuurman voldoet aan de voorwaar

den, zoals gesteld door de Icc met 
betrekking tot deelname aan een WK; en:

 3.4  Kandidaatzeilers stellen schriftelijk of  
via email hun kandidatuur bij het secre
tariaat van de DCCA vóór de eerste 
selectie wedstrijd van het jaar met opgave 
van de teamsamenstelling in casu de 
namen van het team. De kandidatuur 
wordt bevestigd door plaatsing van de 
teamsamenstelling op de website van de 
DCCA (www.cadet.nl); en:

 3.5  Kandidaatzeilers zijn zelf verantwoorde
lijk om zich tijdig in te schrijven voor de 
 selectiewedstrijden; en:

 3.6  Kandidaatzeilers dienen steeds in dezelf
de teamsamenstelling in te schrijven en 
deel te nemen; en:

 3.7  De stuurman, die met zijn bemanning 
geselecteerd is, kan alleen met deze 
bemanning uitgezonden worden naar  
een WK; en:

 3.8  Het Bestuur kan dispensatie verlenen over 
de voorwaarden genoemd in 3.2 en 3.6, 
mits voorafgaande aan de te verzeilen 
wedstrijden hiervoor door de stuurman 
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een schriftelijk verzoek is ingediend.
4.  De selectieevenementen worden vermeld op 

de wedstrijdkalender. De in de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de DCCA 
vastgestelde wedstrijdkalender wordt toege
stuurd aan de leden en gepubliceerd op de 
officiële website van de DCCA (www.cadet.nl).

5.  Indien door omstandigheden het aantal van 
zeven (7) geldige wedstrijden niet wordt 
 gerealiseerd, kan het Bestuur van de DCCA 
besluiten een extra selectieevenement aan  
te wijzen. Dit kan op zeer korte termijn worden 
uitgeschreven. Alle leden van de DCCA�zullen 
hiervan schriftelijk of electronisch op de hoog
te worden gesteld. Andere wijzigingen van de 
wedstrijdkalender zijn slechts mogelijk met 
toestemming van alle deelnemers aan de 
selectie.

Artikel 4 — telling

1.  Indien er in de uitslagenlijst van de selectie
wedstrijd buitenlandse deelnemers of 
Nederlandse deelnemers die niet voldoen aan 
de criteria van kandidaatzeilers, als gedefini
eerd in Artikel 3, voorkomen zal de rangorde 
per selectiewedstrijd worden opgeschoond 
door middel van het uitfilteren van deze deel
nemers. Kandidaatzeilers die zich niet hebben 
ingeschreven voor de selectiewedstrijd worden 
vervolgens aan het wedstrijdklassement toe
gevoegd met als uitslag een DNS. Het aldus 
verkregen klassement wordt gebruikt voor de 
puntentelling, waarbij scores als DNS, DNf, 
ocS, Dsq en andere puntenstraffen dan wel 
puntencorrecties worden berekend op basis 
van de aldus samengestelde rangorde.

2.  Voor de puntentelling wordt gebruik gemaakt 
van het lage puntensysteem. Voor de aftrek 
komen in aanmerking de slechtste resultaten 
over het totaal van de geldige selectiewedstrij
den. Hiervoor wordt de 20% formule gehan
teerd. Dit resulteert in de volgende tabel:

� 1�t/m�� 7� � geldige�wedstrijden� ➤� 1�resultaat�aftrek

� 8�t/m�12� � geldige�wedstrijden� ➤� 2�resultaat�aftrekken

13�t/m�17�� geldige�wedstrijden� ➤� 3�resultaat�aftrekken

18�t/m�22�� geldige�wedstrijden� ➤� 4�resultaat�aftrekken

 enzovoort

3.  Indien twee of meer boten gelijke scores heb
ben en een of meer daarvan daardoor buiten 
de selectie komen te vallen wordt er gekeken 
naar het beste resultaat van de betreffende 
boten in de laatste geldige wedstrijd waarin zij 
samen gevaren hebben.

4.  In geval van hoger beroep geldt tijdelijk de 

voorlopige uitslag van de betreffende wedstrijd.
5.  De selectiestand wordt gepubliceerd op de 

officiële website van de DCCA (www.cadet.nl).

Artikel 5 — procedure uitzending wk

1.  Na afloop van de laatste selectiewedstrijd 
wordt door de DCCA�de selectie bekend 
gemaakt.

2.  Geselecteerde teams ontvangen van de DCCA 
een uitnodiging voor het WK, waarop zij binnen 
een door de DCCA in de uitnodiging gestelde 
termijn dienen te antwoorden. Indien een 
team om welke reden dan ook de uitnodiging 
niet accepteert zal, met inachtneming van de 
regels, het eerstvolgende team in het selectie
klassement worden uitgenodigd. Hierbij is de 
voorwaarde dat het verschil in punten met het 
laatst geklasseerde team van de selectie niet 
meer dan 25% mag bedragen. Indien er na 
afzeggingen een selectieplaats over is, die niet 
ingevuld kan worden met inachtneming van de 
regels, kan op voordracht van de Klassecoach 
door middel van een wildcard één team  
uitgenodigd worden voor deelname aan de 
selectie. Nadrukkelijk zij vermeld dat voor een 
wildcardteam bij uitzondering het verschil in 
punten met het laatst geklasseerde team van 
de selectie wel meer dan 25% mag bedragen. 
De voordracht van de Klassecoach dient goed
gekeurd te worden door het bestuur van de 
DCCA.

3.  De geselecteerde teams die aan het WK wen
sen deel te nemen—de WKploeg—worden 
door de DCCA voorgedragen voor uitzending 
bij de betreffende WKorganisatie onder 
kennis geving van het Watersportverbond.

Artikel 6 — slotbepalingen

1.  Geselecteerde teams die aan het WK wensen 
deel te nemen en hun ouders c.q. wettelijke 
vertegenwoordigers gaan akkoord met de 
voorwaarden die gesteld worden aan deel
name aan de WKploeg en het WK.

2.  In alle gevallen waarin het selectiereglement 
niet voorziet beslist het bestuur van de DCCA 
na overleg door de wedstrijdcommissaris met 
de Technische Commissie. Bij impasse wordt 
het geval of geschil door het bestuur van  
de DCCA�voorgelegd aan de Commissie van 
Beroep van de DCCA waarna volgens de gel
dende procedures beslist wordt. Het bestuur 
kan in overleg met betrokkenen besluiten  
de Hoofdsectie Wed strijd zeilen van het Water
sportverbond om een bindend advies te 
 vragen. ■
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