Retningslinjer for uttak til internasjonale mesterskap
Formål:
I tilfellet der deltakelse på internasjonale mesterskap er begrenset til nasjonsplasser, er J/70
Norway ansvarlig for uttaket som baseres på følgende retningslinjer:
1. J/70 Norway utarbeider en rankingliste i rimelig tid etter endt sesong.
2. Rankinglisten baseres på endelig resultat fra hver enkelt regatta som inngår i rankingen
(«Rankingregatta»).
3. Rankingregattaene og eventuell vekting av disse defineres av styret i J/70 Norway i god
tid før kommende sesong.
4. Rankingregattaene for 2021 er Norgesmesterskapet («NM») og Grundig Hankø Race
Week («GHRW»), hvor begge vektes likt.
5. Rankinglisten danner grunnlaget for uttak til internasjonale mesterskap påfølgende
sesong hvor J/70 Norway er tildelt et begrenset antall plasser; N.
6. Hvis N er fire eller større, tilbys de N-1 (N minus én) øverste rangerte deltakerne på
rankinglisten en plass i det aktuelle internasjonale mesterskapet («plass»). J/70 Norway
har muligheten til å tilby én plass basert på søknad («Wild Card»). I vurderingen av
søknader til Wild Card skal J/70 Norway vektlegge kriterier som gagner og utvikler J/70
klassen i Norge, og prioritere deretter. Hvis antall deltakere som aksepterer en plass er
mindre enn N-1, vil de de tilgjengelige plassene bli tilbudt som Wild Card.
7. J/70 Norway vil i rimelig tid publisere mer informasjon og frister og søknadsprosess for
Wild Card gjennom sine offisielle kommunikasjonskanaler.
8. Hvis N er tre eller mindre, tildeles de N øverst rangerte deltakerne på rankinglisten en
plass. Hvis kvalifiserte deltakere ikke ønsker å benytte seg av tilbudet eller er kvalifisert
på en annen måte som ikke påvirker den norske kvoten, går tilbudet videre til neste
deltaker på rankinglisten.
9. Rankinglisten bygger på Lavpoengsystemet (plass-siffer) i Appendix A i
Kappseilingsreglene. Det er ingen stryk. Eksempel: Andreplass i GHRW og tredjeplass i
NM gir til sammen fem poeng på rankinglisten.
10. For å være en del av rankinglisten må deltakerne i rankingregattaene til enhver tid
oppfylle de internasjonale J/70 klassereglene og krav (“kravet”) til mannskap ihht. Norges
Seilforbunds “Regler for arrangement av norgesmesterskap” Paragraf 8.1 “Rett til
deltakelse”, men med følgende endring:
“To eller flere av besetningen skal være norske statsborgere eller ha bodd i Norge de
siste 6 måneder. De må være medlemmer av seilforeninger tilsluttet NSF, være
medlemmer av J/70 Norway og ha tegnet seilerlisens. Båten må representere en norsk
seilforening og skal seile med NOR i seilet.”
11. Deltakere som ikke oppfyller kravene i rankingregattaene skal tas ut av
rankingregattaens resultatliste, og deltakernes poeng i serien korrigeres tilsvarende for
bruk i rankinglisten.
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12. Deltakerne skal også oppfylle kravet i det aktuelle internasjonale mesterskapet det har
kvalifisert for gjennom rankinglisten.
13. Det er opp til deltakerne å kunne dokumentere at kravene er oppfylt. Ved tvilstilfeller, kan
J/70 Norway kreve tilstrekkelig dokumentasjon fra den aktuelle deltakeren for å ta en
beslutning.
14. Eventuelle endringer skal vedtas av styret og kommuniseres til medlemmene i rimelig
tid.
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