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Definities
Bestuur:

het bestuur van de OCN.

EK:

de Optimist Europese Kampioenschappen, zoals
georganiseerd door de IODA.

IODA:

De International Optimist Dinghy Association

JTT:

Jeugd Training Team welk 1 keer in de maand als invite
meetraint met het NTT, zoals geselecteerd op basis van dit
reglement.
de selectie-eindstand van Zeilers Onder 13 en de Zeilers
Onder 12 gezamenlijk op basis van de gezeilde
Najaarselectiewedstrijden, bepaald op de wijze zoals
opgenomen in dit reglement.
Nationaal Training Team welk de gehele periode samen
als team opereert, zoals geselecteerd op basis van dit
reglement.
de selectie-eindstand op basis van de gezeilde
Voorjaarselectiewedstrijden en de gezeilde
Najaarselectiewedstrijden tezamen, bepaald op de wijze
zoals opgenomen in dit reglement.
een door de OCN als Najaarselectiewedstrijd aangewezen
wedstrijd, die meetelt voor de Najaarselectiestand.

JTT Selectiestand:

NTT:

Najaarselectiestand:

Najaarselectiewedstrijd:

OCN:

Selectiecommissie:

Selectiestand:

Selectiewedstrijd(en):

Optimist Club Nederland, een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid, geregistreerd in het handelsregister
van de kamer van koophandel onder dossiernummer
40464724, zijnde de klasse organisatie van de Optimist in
Nederland.
de Selectiecommissie, die uit 4 personen zal bestaan en
wordt gevormd door de hoofdcoach Watersportverbond,
hoofdcoach OCN, 1 bestuurder OCN en een afgevaardigde
van het Watersportverbond.
de respectievelijke selectiestand op dat moment, zijnde
dan wel de Voorjaarselectiestand, de Najaarselectiestand,
dan wel de JTT Selectiestand.
elke Voorjaarselectiewedstrijd en elke
Najaarselectiewedstrijd.

Voorjaarselectiestand:

Voorjaarselectiewedstrijd(en):

Watersportverbond:

WK:

de selectie-eindstand op basis van de gezeilde
Voorjaarselectiewedstrijden bepaald op de wijze zoals
opgenomen in dit reglement.
een door de OCN als Voorjaarselectiewedstrijd
aangewezen wedstrijd, die meetelt voor de
Voorjaarselectiestand.
Koninklijke Nederlands Watersport Verbond, een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
geregistreerd in het handelsregister van de kamer van
koophandel onder dossiernummer 40531714.
de Optimist Wereldkampioenschappen, zoals
georganiseerd door de IODA.

Zeiler(s):

zeiler of zeilster in de Optimistklasse, die aan het einde
van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 15 jaar of jonger.

Zeiler Onder 12:

Een Zeiler die in het kalenderjaar uiterlijk 11 jaar zal
worden of jonger zal zijn
Een Zeiler die in het kalenderjaar uiterlijk 12 jaar zal
worden en niet kwalificeert onder de definitie Zeiler
Onder 12

Zeiler Onder 13:

Hoofdstuk 1: OCN Selectiestand
Artikel 1.1: Doelstelling van de OCN Selectiestanden
Doelstelling van dit reglement is het op eerlijke wijze selecteren van de beste zeiler(s) voor:
•

•
•
•
•

Deelname aan internationale evenementen onder auspiciën van de International
Optimist Dinghy Association (IODA) te weten het Europeeskampioenschap en het
Wereldkampioenschap.
Najaarselectiestand voor het Nationale Training Team (NTT) op basis van vooraf
aangewezen wedstrijden door de selectiecommissie.
JTT Selectiestand voor het Jeugd Training Team (JTT) op basis van vooraf aangewezen
wedstrijden door de selectiecommissie.
Optimist evenementen op basis van uitnodiging; en
Optimist evenementen met beperkte inschrijving in Nederland.
De in dit reglement gebruikte aanduiding “zeiler” moet worden gelezen als zeiler/
zeilster.

Artikel 1.2: Voorwaarde om opgenomen te worden in de OCN
Selectiestanden en uitgezonden te worden.
1. Om in aanmerking te komen voor de Selectiestand moet een zeiler:

•

•
•
•
•

•

De Nederlandse Nationaliteit hebben of domicilie in Nederland hebben volgens, in
overeenstemming met de regels van World Sailing Regulation 24.5.4 en zoals
vastgesteld door IODA in, onder andere, het IODA Handbook 2022 _Articles of
Association and Championship Conditions;
Lid zijn van de OCN;
In het bezit zijn van een startlicentie afgegeven door het Watersportverbond;
In alle wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt, varen met een boot die is voorzien
van een geldig registratiebewijs.
een geldige WA-verzekering hebben voor zijn of haar deelnemende boot met een
minimale dekking van 500.000 euro, of hoger indien de notice of race dit vereist,
geldig overal waar de deelnemende boot gebruikt wordt (ook op zee), waarbij het
bewijs van deze verzekering op alle wedstrijden getoond moet kunnen worden; en
in het voorafgaande seizoen of eerder, hebben deelgenomen aan de combi, waarbij
deelname aan de combi-groen hiervoor niet voldoende is, of hebben deelgenomen
aan tenminste één van de Selectiewedstrijden of een met hiervoor genoemde
vergelijkbare (internationale) wedstrijd, zulks door het Bestuur te bepalen.
In een uitzonderlijk geval kan het Bestuur, op verzoek van de trainer/coach van een
Zeiler die niet voldoet aan de voorlaatste zin, hiervoor dispensatie verlenen. Dit
verzoek dient schriftelijk met redenen omkleed uiterlijk 7 dagen voor de laatste
Selectiewedstrijd te worden ingediend door de trainer/coach van respectieve Zeiler
bij het Bestuur.

2. Om voor kwalificatie voor een damesevenement in aanmerking te komen moet men
bovendien van het vrouwelijke geslacht zijn.
3. Om voor kwalificatie voor een jeugdevenement in aanmerking te komen moet men
voldoen aan de door de overkoepelende organisatie voorgeschreven leeftijdgrenzen.

Artikel 1.3: Aangewezen selectiewedstrijden
1.

Op de OCN-website www.optimist.nl zal door het Bestuur in het najaar voor aanvang
van het komende seizoen worden medegedeeld welke 6 wedstrijden in het
desbetreffend kalenderjaar de status van Selectiewedstrijden krijgen.
2. Indien bij een serie Selectiewedstrijden gevaren wordt in verschillende startvelden,
zal het Bestuur de indeling van de startgroepen zoveel mogelijk baseren op de
Selectiestand, zoals opgemaakt voorafgaand aan de serie, dan wel gedurende de
respectievelijke Selectiewedstrijd op basis van de laatste tussentijdse
evenementenselectiestand, zulks met inachtneming van lid 3 sub a hieronder.
3. Het Bestuur zal er op toezien dat:
a.
aan het begin van elke Selectiewedstrijd startgroepen worden
gevormd van zo gelijk mogelijke omvang en sterkte;
b.
het wedstrijdcomité als aangenomen uitslag “DNS” duidelijk
onderscheidend in de wedstrijduitslag opneemt.

Artikel 1.4: Regels t.a.v. de berekening van de OCN Selectiestanden
1. Voor de berekening van de Selectiestanden-standen in de verschillende groepen zal
gebruik worden gemaakt van het lage puntsysteem, deze staat omschreven in de
regels voor wedstrijdzeilen 2021-2024 (appendix A).

2. Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en
wordt als zodanig meegeteld.
3. Buitenlandse deelnemers zullen worden meegeteld in de uitslagen.
4. Niet OCN-leden zullen wel worden meegeteld in de uitslagen maar uit de ranking
worden geschrapt.
5. Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als selectie evenement
vormen samen de Selectiestand. Als er sprake is van medal-races en/of finals dan zijn
het alle wedstrijden voordat er overgegaan wordt op finals en/of medal-races die
meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: als de selectie bestaat uit 1 evenement zal
de einduitslag van dit evenement tellen).
6. Aan het einde van de (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 4
races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 3 starts geen aftrek
wordt toegepast, een serie van 4 t/m 7, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de
gehele serie worden gedaan.
7. We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een
selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1
evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement
regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er sprake is van geen
geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden. (zie
artikel 1.7).
8. Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score
krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal
aantal inschrijvingen (als de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen,
lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).
9. Indien een Zeiler een Selectiewedstrijd niet of gedeeltelijk meezeilt als gevolg van
deelname aan een in het rooster van de OCN opgenomen activiteit dan wordt voor
de Selectiestand voor iedere niet gezeilde Selectiewedstrijd van dat evenement het
gemiddelde aantal punten van alle tot dan toe gezeilde Selectiewedstrijden
toegekend.
10. Indien een Zeiler een Selectiewedstrijd niet of gedeeltelijk meezeilt vanwege andere
redenen dan vernoemd in lid 8 van dit artikel, wordt voor de respectievelijke
Selectiestand voor iedere niet gezeilde serie wedstrijd van dat evenement de punten
toegekend behorend bij een DNC.

Artikel 1.5: Regels t.a.v. het vaststellen van de OCN Selectiestanden
1. De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de
verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele
aftrek, zoals omschreven in artikel 1.4 op de eerste plaats van de lijst staat.
2. Als zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge
rangorde vastgesteld volgens, in overeenstemming met de in appendix A (regels voor
wedstrijdzeilen 2021- 2024) omschreven procedure.
3. Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door
de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld
moet worden, geldt de voorlopige uitslag.
4. De Selectiecommissie volgt in principe deze selectiestand, tenzij zij gegronde redenen
heeft om daarvan af te wijken. In dit geval zal de OCN dit zo snel mogelijk
communiceren met haar leden.

5. Voorjaar Selectiestand
Aan het einde van de Voorjaar Selectiewedstrijden wordt voor alle Zeilers de
Voorjaarelectiestand opgemaakt over alle in het kalenderjaar gezeilde
Voorjaarselectiewedstrijden, in overeenstemming met dit artikel, om vast te stellen
welke Zeilers, conform de reglementen van IODA, in aanmerking komen voor
deelname aan door IODA georganiseerde evenementen.
Indien gedurende de Voorjaarselectiewedstrijden in totaal minder dan 6
seriewedstrijden zijn gezeild, wordt dit aantal aangevuld met de laatste
seriewedstrijden uit de Najaarselectiewedstrijden van het voorgaande kalenderjaar,
tot het minimum van 6 seriewedstrijden is gehaald.
6. Najaarselectiestand
Aan het einde van de Najaarselectiewedstrijden wordt voor alle Zeilers de
Najaarselectiestand opgemaakt over alle in het kalenderjaar gezeilde
Selectiewedstrijden.
De Najaarselectiestand wordt bepaald door de resultaten van alle in het kalenderjaar
gezeilde Selectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij de Zeiler met de minste
punten bovenaan staat.
7. Jeugd Trainings Team Selectiestand
Aan het einde van de Najaarselectiewedstrijden wordt de JTT Selectiestand
opgemaakt over alle gezeilde Najaarselectiewedstrijden.
De JTT Selectiestand wordt bepaald door de resultaten van de gezeilde
Najaarselectiewedstrijden bij elkaar op te tellen, waarbij de Zeiler met de minste
punten bovenaan staat.
De aftrekregeling zoals hieronder vermeld is van toepassing. Indien gedurende de
Najaarselectiewedstrijden in totaal minder dan 12 seriewedstrijden zijn gezeild,
wordt dit aantal aangevuld met de laatste seriewedstrijden uit de Voorjaar
Selectiewedstrijden, tot het minimum van 12 seriewedstrijden is gehaald.
8. Aftrekregeling
Bij 5 tot en met 9 gezeilde seriewedstrijden is er 1 aftrekwedstrijd. Vervolgens is er
per 5 extra gezeilde seriewedstrijden 1 extra aftrekwedstrijd (dus bij 10 tot en met 14
gezeilde seriewedstrijden zijn er 2 aftrekwedstrijden; bij 15 tot en met 19 gezeilde
serie wedstrijden zijn er 3 aftrekwedstrijden; et cetera).
9. Overig
In het kader van de Voorjaarselectiestand, de Najaarselectiestand en de JTT
Selectiestand geldt tevens dat:
a.
bij gelijk aantal behaalde punten ISAF Racing Rules of Sailing
2021-2024 van toepassing is.
b.
in geval van hoger beroep de voorlopige uitslag van de
desbetreffende seriewedstrijd geldt.

Artikel 1.6: Onvoorziene omstandigheden
Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden zal de Selectiecommissie beslissen.

Hoofdstuk 2: Samenstellen van de NTT’s op basis van de
OCN Selectie
Artikel 2.1: NTT-samenstelling op basis van de OCN eindejaarsselectie en de
najaarsselectie
De Selectiecommissie selecteert op basis van de OCN Najaarselectiestand, objectief het
volgende aantal zeilers:
1. De NTT bestaat uit 14 Zeilers, van wie er tenminste 3 jongens en tenminste 3 meisjes
zijn.
2. De uit te nodigen Zeilers voor de NTT mogen in het opvolgende kalenderjaar uiterlijk
de leeftijd van 15 jaar bereiken.
3. De uit te nodigen Zeilers voor NTT dienen in de Najaarselectiestand een ranking te
hebben behorende bij de hoogst geplaatste 30% (waarbij wordt afgerond naar boven
naar een heel getal als het geen rond getal oplevert) , terwijl voor de uit te nodigen
Zeilers van het meisjesgeslacht geldt t/m 35% (waarbij wordt afgerond naar boven
naar een heel getal als het geen rond getal oplevert) van de Najaarselectiestand (dit
is de totale stand zoals hij door de OCN gepubliceerd wordt).
4. De NTT wordt als volgt geselecteerd:
1. allereerst: de eerste 3 geplaatste jongens in de volgorde van de Najaar
Selectiestand en de eerste 3 geplaatste meisjes in de volgorde van de Najaar
Selectiestand, die tevens voldoen aan het vereiste van lid 2 en lid 3;
2. vervolgens voor de alsdan resterende 8 plaatsen: de hoogst geplaatste niet
geselecteerde Zeilers in de volgorde van de Najaar Selectiestand, die tevens
voldoen aan het vereiste van lid 2 en lid 3, ongeacht geslacht.
5. De op grond van lid 3 van dit artikel geselecteerde 14 Zeilers ontvangen namens de
Selectiecommissie zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste Najaar
Selectiewedstrijd een schriftelijke uitnodiging voor de NTT. Bij de uitnodiging zullen in
hoofdlijnen de voorwaarden, het programma en een begroting van de
trainingskosten worden toegevoegd.
6. Een op basis van dit artikel geselecteerde Zeiler dient de uitnodiging voor de NTT,
inclusief de hoofdlijnen van de voorwaarden, het concept programma en de concept
begroting, binnen 3 dagen schriftelijk te aanvaarden, bij gebreke waarvan de
uitnodiging komt te vervallen.
7. Indien een uitnodiging niet (tijdig) is aanvaard, zal, met inachtneming van lid 1 en 2
van dit artikel, de eerstvolgende hoogst geplaatste niet geselecteerde Zeiler in de
volgorde van de Najaar Selectiestand namens de Selectiecommissie worden
uitgenodigd voor de NTT.
8. Het uitnodigen van Zeilers, in overeenstemming met lid 6 van dit artikel, zal tot
uiterlijk 14 dagen na afloop van de laatste Najaar Selectiewedstrijd plaatsvinden,
ongeacht het aantal Zeilers dat de uitnodiging voor de NTT heeft aanvaard en het
aantal Zeilers waaruit de NTT alsdan bestaat.

9. Een Zeiler die een uitnodiging ontvangt voor de NTT, zal geen uitnodiging ontvangen
voor de JTT. Dit geldt ook indien de uitnodiging voor de NTT niet wordt aanvaard.
10. De NTT kan subjectief door de Selectiecommissie worden aangevuld met 2 wildcards.
11. Voor de huidige zeilers in de OCN Jeugdploeg 2021 – 2022 is er een
overgangsregeling, Deze zeilers die op basis van hun leeftijd zich de komende jaren
nog hadden kunnen kwalificeren voor de oude OCN Jeugdploeg krijgen tevens een
uitnodiging voor het NTT.

Artikel 2.2: JTT-samenstelling op basis van de JTT Selectiestand
De Selectiecommissie selecteert op basis van de OCN JTT Selectiestand objectief het
volgende aantal zeilers:
1. De JTT bestaat uit 6 Zeilers, van wie er tenminste 2 jongens en tenminste 2 meisjes
zijn.
2. Van de uit te nodigen Zeilers voor de JTT zullen maximaal 3 Zeilers onder 13 zijn en
minimaal 3 Zeilers onder 12 zijn.
3. De uit te nodigen Zeilers voor JTT dienen in de JTT Selectiestrand een ranking te
hebben bij de hoogst geplaatste 50% (waarbij wordt afgerond naar boven naar een
heel getal als het geen rond getal oplevert)
4. De JTT wordt als volgt geselecteerd uit de Zeilers, die niet reeds een uitnodiging
hebben ontvangen voor de NTT:
1. Allereerst: de hoogst geplaatste jongen in de volgorde van de JTT
Selectiestand, die Zeiler Onder 12 is, en het hoogst geplaatste meisje in de
volgorde van de JTT Selectiestand, die Zeiler Onder 12 is, die beide tevens
voldoen aan het vereiste van lid 3
2. vervolgens, na aanvaarding van de uitnodiging voor de JTT door 2 Zeilers
geselecteerd onder sub a van dit lid:
de hoogst geplaatste, nog niet geselecteerde Zeiler in de volgorde van de JTT
Selectiestand, die Zeiler Onder 12 is, ongeacht geslacht, die beide tevens
voldoen aan het vereiste van lid 3;
3. daarna, na aanvaarding van de uitnodiging voor de JTT door de Zeiler
geselecteerd onder sub b van dit lid:
de hoogst geplaatste, nog niet geselecteerde Zeiler in de volgorde van de JTT
Selectiestand, ongeacht zijn of haar geboortejaar, waarbij het geslacht
tegenovergesteld is aan het geslacht van de geselecteerde Zeiler onder lid b,
die tevens voldoen aan het vereiste van lid 3
4. tot slot, na aanvaarding van de uitnodiging voor de JTT door de Zeiler
geselecteerd onder sub c van dit lid, voor de alsdan resterende 2 plaatsen:
de hoogste geplaatste, nog niet geselecteerde Zeilers in de volgorde van de
JTT Selectiestand, ongeacht zijn of haar geboortejaar, en ongeacht geslacht,
die beide tevens voldoen aan het vereiste van lid 3.
5. De op grond van lid 3 onder a van dit artikel geselecteerde 2 Zeilers ontvangen van
het de Selectiecommissie zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste Najaar
Selectiewedstrijd een schriftelijke uitnodiging voor de JTT. Bij de uitnodiging zullen in
hoofdlijnen de voorwaarden, het programma en een begroting van de
trainingskosten worden toegevoegd.

6. Een op basis van dit artikel geselecteerde Zeiler dient de uitnodiging voor de JTT,
inclusief de hoofdlijnen van de voorwaarden, het concept programma en de concept
begroting, binnen 3 dagen schriftelijk te aanvaarden, bij gebreke waarvan de
uitnodiging komt te vervallen.
7. Indien een uitnodiging niet (tijdig) is aanvaard, zal, met inachtneming van lid 3 onder
a van dit artikel, de eerstvolgende hoogst geplaatste niet geselecteerde Zeiler in de
volgorde van de JTT Selectiestand door het de Selectiecommissie worden uitgenodigd
voor de JTT.
8. Pas na aanvaarding van de uitnodiging voor de JTT door de Zeilers geselecteerd
conform lid 3 onder a van dit artikel, zal het watersportverbond de geselecteerde
Zeiler op grond van lid 3 onder b van dit artikel uitnodigen, waarbij lid 4 tot en met lid
6 mutatis mutandis van toepassing zijn.
9. Vervolgens zal pas na aanvaarding van de uitnodiging voor de JTT door de Zeiler
geselecteerd conform lid 3 onder b van dit artikel, de Selectiecommissie de
geselecteerde Zeiler op grond van lid 3 onder c van dit artikel uitnodigen, waarbij lid
4 tot en met lid 6 mutatis mutandis van toepassing zijn.
10. Tot slot zal pas na aanvaarding van de uitnodiging voor de JTT door de Zeilers
geselecteerd conform lid 3 onder c van dit artikel, de Selectiecommissie de
geselecteerde Zeilers op grond van lid 3 onder d van dit artikel uitnodigen, waarbij lid
4 tot en met lid 6 mutatis mutandis van toepassing zijn.
11. Het uitnodigen van Zeilers, in overeenstemming met lid 4 tot en met lid 9 van dit
artikel, zal tot uiterlijk 21 dagen na afloop van de laatste Najaar Selectiewedstrijd
plaatsvinden, ongeacht het aantal Zeilers dat de uitnodiging voor de JTT heeft
aanvaard en het aantal Zeilers waaruit de JTT alsdan bestaat.
12. De JTT kan subjectief worden door de Selectiecommissie worden met 2 wildcards.

Artikel 3: Deelname aan Wereldkampioenschappen
1. Voor het deelnemen aan de WK zijn de regels zoals omschreven in de IODA
Handbook 2022 _Articles of Association and Championship Conditions leidend.
2. De hoogst geplaatste 5 Zeilers in de volgorde van de Voorjaar Selectiestand
selecteren zich voor deelname aan het WK, ongeacht geslacht.
3. De op grond van lid 1 van dit artikel geselecteerde 5 Zeilers ontvangen van het
Bestuur zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste Voorjaar Selectiewedstrijd een
schriftelijke uitnodiging voor de deelname aan het WK. Bij de uitnodiging zal een
begroting van de kosten en het trainingsplan worden toegevoegd.
4. Een op basis van dit artikel geselecteerde Zeiler dient de uitnodiging voor deelname
aan het WK, inclusief de begroting en het trainingsplan, binnen 3 dagen schriftelijk te
aanvaarden, bij gebreke waarvan de uitnodiging komt te vervallen.
5. Indien een uitnodiging voor deelname aan het WK niet (tijdig) is aanvaard, zal de
eerstvolgende hoogst geplaatste niet geselecteerde Zeiler in de volgorde van de
Voorjaar Selectiestand door het Bestuur worden uitgenodigd voor deelname aan het
WK.
6. Een Zeiler die een uitnodiging ontvangt voor deelname aan het WK, zal geen
uitnodiging ontvangen voor deelname aan het EK. Dit geldt ook indien de uitnodiging
voor deelname aan het WK niet wordt aanvaard.

Artikel 4: Deelname aan Europese kampioenschappen
1. Voor het deelnemen aan de EK zijn de regels zoals omschreven in de IODA Handbook
2022 _Articles of Association and Championship Conditions leidend.
2. De hoogst geplaatste 7 Zeilers in de volgorde van de Voorjaar Selectiestand, die
volgen na de Zeilers die overeenkomstig artikel 10 van dit reglement de uitnodiging
voor deelname aan het WK hebben aanvaard, selecteren zich voor deelname aan het
EK, met dien verstande dat er een maximum van 4 Zeilers van hetzelfde geslacht
geldt.
3. De op grond van lid 2 van dit artikel geselecteerde 7 Zeilers ontvangen van het
Bestuur zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste Voorjaar Selectiewedstrijd een
schriftelijke uitnodiging voor de deelname aan het EK. Bij de uitnodiging zal een
begroting van de kosten en het trainingsplan worden toegevoegd.
4. Een op basis van dit artikel geselecteerde Zeiler dient de uitnodiging voor deelname
aan het EK, inclusief de begroting en het trainingsplan, binnen 3 dagen schriftelijk te
aanvaarden, bij gebreke waarvan de uitnodiging komt te vervallen.
5. Indien een uitnodiging voor deelname aan het EK niet (tijdig) is aanvaard, zal de
eerstvolgende hoogst geplaatste niet geselecteerde Zeiler in de volgorde van de
Voorjaar Selectiestand door het Bestuur worden uitgenodigd voor deelname aan het
EK, met dien verstande dat er overeenkomstig lid 2 van dit artikel een maximum van
4 Zeilers van hetzelfde geslacht geldt.

Artikel 5: Deelname aan evenementen
Indien het Bestuur een uitnodiging ontvangt voor deelname aan een evenement of
kampioenschap anders dan het WK en EK waarbij het aantal af te vaardigen deelnemers
gelimiteerd is zal de Selectiecommissie de deelnemers aanwijzen.

Artikel 6: Overige gevallen en geschillen
1. Geselecteerde Zeilers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers dienen akkoord te
gaan met de voorwaarden die gesteld worden aan deelname aan het NTT
respectievelijk de JTT door middel van het ondertekenen van het jaarcontract.
2. Geselecteerde Zeilers en ouders/wettelijk vertegenwoordigers gaan met het
ondertekenen van het jaarcontract tevens akkoord met de voorwaarden die gesteld
worden aan deelname aan EK, WK of andere evenementen.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen, beslist de
Selectiecommissie
4. In alle geschillen omtrent kwalificatie en deelname aan EK of WK is het
Watersportverbond de hoogste beroepsinstantie.
5. Deelname aan de selectie is geheel voor eigen rekening en risico. De leden van het
Bestuur, trainers/coaches en andere bij de organisatie betrokken personen kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade dan ook welke direct of indirect
door het deelnemen aan de selectie kan zijn ontstaan.

