Selectie procedure EK & WK Optimist 2021
We zenden geen ploeg uit naar een evenement als het door de Nederlandse overheid afgegeven advies
negatief is voor de betreffende locatie ten tijde van het evenement.
Omdat de doorgang van evenementen onzeker is vanwege de wisselende COVID-19 maatregelen, willen we op
deze wijze aangeven wat de stappen zullen zijn om tot een selectie te komen voor een EK & WK team Optimist.
Data evenementen:
- EK Optimist 20 -27 juni, 7 zeilers met maximaal 4 van een geslacht

-

WK Optimist 30 juni – 10 juli, 5 zeilers

Als het aantal deelnemers wordt opgehoogd wordt aangevuld op basis van de selectiestand.

1. Basisplan selectie, waarbij EK & WK doorgaan op geplande data of slechts een van de
twee evenementen wordt afgelast
Er is slechts een beperkte mogelijkheid om selectiewedstrijden voor deze evenementen te verzeilen als ze niet
beiden worden uitgesteld.
Nu voorzien
- OptiSpring Port Zelande: 10 en 11 april, mits verzeild in Nederland. Is ondertussen afgelast.

-

United 4 Medemblik: 17 en 18 april. Wordt waarschijnlijk afgelast.

-

United 4 Workum: 1 en 2 mei. Kans klein dat er dan wel evenementen mogen worden gehouden.

Extra te voorzien in relatie tot punt 2.e
- DYR: 13-16 mei. 4dagen. Benjamin zeilers worden aan de Juniors toegevoegd. Voorwaarde is dat het
format met Gold en Silver fleet aangepast wordt als het in samenhang met andere evenementen
wordt verzeild als selectie. Als eenzijdig selectie-evenement is de einduitslag bepalend voor de selectie
EK & WK 2021.
Indien de DYR niet doorgaat, of als er geen 6 geldige races zijn gevaren, wordt de selectie verlengd met

-

?event?:22 en 23 mei i.p.v. de top 40 clinic (niet op de Noordzee)
en/of

-

?event?:29 en 30 mei
en/of
?reserve-event?: 5 en 6 juni.

De locaties dienen representatief te zijn, dit ter beoordeling van het bestuur.
Gezien de registratie deadline moet de selectie voor 31 mei bekend zijn.
Als er voor 31 mei geen wedstrijden mogen worden verzeild voorzien we noodscenario’s.

2. Uitgangspunten als EK Of WK niet worden uitgesteld
a. De selectie wordt bepaald op basis van de uitslagen van een aantal aangewezen wedstrijden in het voorjaar.
b. Er zijn minimaal 6 geldige races (met 1 aftrek) nodig voor een officiële selectie uitslag 2021.
c. Als 1 van de 3 geplande evenementen niet door gaat, tellen de resterende 2 evenementen.

d. Als 2 van de 3 geplande selectiewedstrijden niet doorgaan zal de OCN trachten een alternatief selectie
evenement te organiseren op representatief water en waar deelname van alle Nederlanders mogelijk is. Dit ter
beoordeling van het bestuur.
e. Als 3 van de geplande evenementen niet doorgaan wordt getracht een alternatief evenement te organiseren
op representatief water onder representatieve omstandigheden.
Mogelijke alternatieve data selectie evenementen zie bij punt 1.
f. Wedstrijden worden georganiseerd binnen de geldende regels van de Nederlandse overheid. Bij een
gemaximaliseerd aantal zeilers, geschied de inschrijving op basis van selectiestand 2020 met als peildatum 1
april 2021. Indien plaatsen overblijven worden deze ingevuld op basis van de inschrijfvolgorde.
g. Als minder dan 6 wedstrijden gezeild kunnen worden, wordt dit aantal aangevuld met de laatste wedstrijden
uit de selectie 2020 tot het minimum van 6 wedstrijden in de bepaling van de selectiestand EK & WK 2021.
h. Als de WK wordt afgelast voor 30 mei, dan worden de eerste 7 (incl. meisjes/jongensregel) geselecteerd
voor de EK.
i. Als de WK wordt afgelast na 30 mei (dus na het bekend maken van de teams) gaat het EK team naar het EK.
j. Als er pas vanaf 1 juni wedstrijden mogen worden verzeild wordt de selectie verzeild in het weekend van 5 en
6 juni op representatief water. Bij minder dan 6 wedstrijden wordt dit aantal aangevuld met de laatste
wedstrijden uit de selectie 2020 tot het minimum van 6 wedstrijden in de bepaling van de selectiestand EK &
WK 2021.
k. Als er helemaal geen wedstrijden gezeild kunnen worden is de selectiestand 2020 - gecorrigeerd voor
deelnemers die niet meer in de Optimist mogen uitkomen - bepalend.
Noot 1: Zeilers die zich willen kwalificeren voor het EK en/of WK 2021 dienen zich voor 1 mei 2021 bij de OCN
te melden via het online formulier op de website van de OCN.

3. Noodscenario’s
Als EK & WK beiden worden uitgesteld, en er nog geen WK & EK team is samengesteld, kan de selectieperiode
worden opgerekt, waarbij de selectie wordt afgesloten tenminste 31 dagen voor aanvang van EK, dan wel WK,
afhankelijk welke van deze als eerste plaats vind.
Bij voorkeur worden dan twee selectie evenementen aangewezen binnen het genoemde tijdslot. De
selectiestand voor EK & WK 2021 wordt dan opgemaakt op basis van de dan geldig gevaren races. Bij minder
dan 6 wedstrijden wordt dit aantal aangevuld met de laatste wedstrijden uit de selectie 2020 tot het minimum
van 6 wedstrijden in de bepaling van de selectiestand EK & WK 2021.
Als dit niet mogelijk is, wordt een(1) selectie evenement aangewezen binnen het genoemde tijdslot. De
einduitslag van dit evenement is dan de uitslag van de selectie voor EK & WK 2021. Bij minder dan 6
wedstrijden wordt dit aantal aangevuld met de laatste wedstrijden uit de selectie 2020 tot het minimum van 6
wedstrijden in de bepaling van de selectiestand EK & WK 2021.

