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Ranglistestatutter 2017
- Ranglistestævner
• Der arrangeres en dansk ranglisteserie hvert år. Stævnerne kan findes i
klassens kalender/årshjul
• De fire første stævner tæller til udtagelse til årets Junior Nordisk
Mesterskab (JNM), hvortil der udtages de 20 første piger og de 20 første
drenge.
• Der vil være præmie til vindere af ranglisten. Ranglistepræmie(r)
uddeles ved sidste stævnes præmieuddeling.
• Viser det sig, at et stævne ikke bliver til noget, flyttes eller helt
ekstraordinært skønnes uhensigtsmæssigt placeret, kan bestyrelsen
vælge et alternativt stævne.
- Pointberegning
• Deltagelse af udenlandske sejlere, sejlere der ikke overholder
alderskriteriet og sejlere, der ikke er medlem af DZA, er
ranglisteresultatet uvedkommende.
• Stævneresultaterne renses for disse med efterfølgende oprykning.
Points for de enkelte stævner lægges sammen efter DS’ lavpoint-system,
dog med følgende ændringer:
• Da ranglistesejladserne er en serie, som omfatter 5 stævner med
forskellige deltagere, udløser DNC derfor point i relation til det antal

sejlere, der er medlemmer af DZA og som har deltaget i mindst ét stævne
i serien, plus 1 point.
• En sejler, som har deltaget i et ranglistestævne uden gyldigt
medlemskab, men som senere melder sig
ind i DZA, vil blive givet en placering som DNC plus 1 point for det første
stævne.
• For at kunne betragtes som medlem af DZA skal kontingent være betalt
for det pågældende år inden et ranglistestævne, og bevis for betalt
kontingent skal kunne vises ved registrering.
• Der sejles 5 ranglistestævner, hvorefter der kåres to vindere Dreng /
Pige ved præmieoverrækkelsen i forbindelse med sidste Ranglistestævne.
• Sejlerne kan opnå fratræk på samlet 1 stævne efter følgende kriterier:
1 fratrækker ved 3 eller flere stævner
• Ranglisten opdateres og lægges på www.zoom8.dk snarest muligt efter
hvert stævne.
- Konfirmation
• Skal en sejler eller en sejlers bror eller søster konfirmeres på en
stævnedato, kan der søges om godtgørelse for dette stævne.
• Ansøgningen skal være DZA i hænde senest 2 uger før konfirmationen.
Det stævne, hvor konfirmanden ikke har deltaget vil få tildelt et pointtal,
som beregnes på flg. måde:
• Pointtallet er gennemsnittet af sejlerens pointtal i alle stævner der er
sejlet i udtagelsesserien, bortset fra stævnet på konfirmationsdagen/i
konfirmationsweekenden. Resultatet oprundes til nærmeste heltal.
• Det kan højst gives godtgørelse for 1 stævne.
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