REGLER FOR UTTAK, RANKING OG MESTERSKAP
1. Nærværende regler gjelder for arrangement hvor Norsk Laserklubb er ansvarlig for
ranking og uttak. Ranking og uttak til juniorlag følger de til enhver tid gjeldende
bestemmelser om junior-seilaser. Ranking av juniorer gjøres i samsvar med pkt. 3.
2. NLKs styre utarbeider 3 rankinglister og målgangslister, en for 4.7, en for Radial
og en for Standard, uavhengig om klassene starter sammen eller ikke.
3. NC sammenlagt ranking består av alle årets Norgescuper. Det er ingen
forutsetning at disse regattaer er godkjente Norgescuper, eller inneholder et visst
antall seilaser, da enhver seilt seilas vil inngå i Rankingen.
4. Rankinglisten bygger på Lavpoengsystemet (plass-siffer) i Appendiks A2, A4, A8
og A9 i ISAF Kappseilingsregler. Utenlandske deltakere i tellende rankingregattaer
skal tas ut av regattaens resultatliste, og norske seileres poeng i serien korrigeres
tilsvarende for bruk i rankingserien.
5. Poeng på Rankinglisten er alltid målplasseringen i henholdsvis 4.7, Radial og
Standard. Beste båt i hver av de 3 klassene får alltid 1 poeng, nest beste 2 poeng,
osv, uansett kjønn eller alder. Dersom man senere vil lage separate rankinglister
for damer, herrer, juniorer, mastere osv, beholdes målplasseringspoengene for
enhver liste man vil lage.

6. Antall seilaser som skal strykes i rankingsammenheng
Seilaser
Stryk

4-7
1

8-11
2

12-15
3

16-19
4

20-23
5

24-27
6

28 +
7

Ethvert resultat kan strykes under dette punkt unntatt DGM, DNE / DND, som vil
bli stående med antall startende i hele serien + 1 poeng.
7. Godtgjørelse. En seiler som ikke kan delta i en rankingseilas kan søke om
godtgjørelse kun dersom seileren har deltatt internasjonalt på representasjonslag for
NLK eller NSF. En seiler kan ikke få godtgjørelse for flere løp enn det han/hun har
seilt. Godtgjørelse kan gis med plassering tilsvarende gjennomsnitt av de tre
foregående seilaser og de tre påfølgende seilaser. Dersom det er umulig å beregne
de tre påfølgende seilaser, beregnes gjennomsnitt av de seks foregående seilaser.
Dersom det er umulig å beregne de tre foregående seilaser, beregnes gjennomsnitt
av de seks påfølgende seilaser. Søknad om godtgjørelse skal være mottatt av NLK
styre før start på den regatta det søkes godtgjørelse for. Det gis ikke godtgjørelse
ved skade/sykdom.
8. Ajourført rankingliste skal offentliggjøres snarest mulig etter at en tellende
rankingregatta er gjennomført og offisielt resultat foreligger. Dersom uttak
til mesterskapslag må skje umiddelbart etter en regatta, baseres uttaket på
de foreliggende resultater uten hensyn til eventuelle appellsaker.

9. NLKs styre bør for hvert år, så snart dette er mulig, fastsette nærmere regler om
tidspunkt, størrelse, prosedyrer og praktisk gjennomføring av uttak til og deltaking på
representasjonslag eller andre former for uttak eller representasjon Dette bør også
gjelde frister for forpliktende svar på tilbud om representasjonsplass, regler om treningsavgifter og andre felleskostnader, regler om landslagsdrakter, disiplinære regler for
lagene, samt innbetaling av forskudd på startkontingent og avgifter, m.v.
10. Endringer i dette regelverk kan vedtas av styret, men kan ikke iverksettes med
mindre de er kunngjort før sesongstart.
11. Dersom det av en eller annen grunn raskt må gjøres endringer i dette regelverk for å
kunne ta en avgjørelse, av grunner som ikke er inntatt i reglene over, skal dette gjøres
av NLKs styre.
12. Uttak til representasjonslag skjer automatisk etter seilerens plassering på ajourført og
offentliggjort rankingliste, på det tidspunkt som NLK-styret bestemmer. Uttak til
representasjonslag forutsetter at seileren er ajour med sin kontingent og
eventuelle andre forpliktelser overfor NLK.
13. Uttaks regattaer for ILCA/EURILCA mesterskap vil være ranking basert på de tre
siste norgescuper ved påmeldingsfristens utløp.
14. Deltagere oppfordres til å delta i mesterskap for sin aldersgruppe. Dette vil si at for
2020 så vil det være:
Radial Youth er for utøvere født i 2002 -2005.
Laser Radial/Standard U21 er for utøvere født i 2000 – 2003 Laser
4.7 er for utøvere født i 2003-2008
Laser Senior (Radial/Youth) utøvere som er født før 2000.
En deltaker vil til enhver tid rangeres til det mesterskap en ønsker å delta i ut fra
gjeldende NLK ranking ved uttak. Alle seilere har samme mulighet for å kvalifisere seg
til det enkelte mesterskap ut fra posisjon på NLK rankingliste. Å ha deltatt i et eller flere
mesterskap samme sesong gir ingen begrensninger på å kvalifisere seg til andre
mesterskap.
15. Dersom en seiler melder forfall til et representasjonslag, plukkes det reserver fra den
rankingliste som det opprinnelige uttak skjedde etter.
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