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Selectiereglement WK 2023 te Scheveningen  

Dit document bevat het reglement voor de Interne selectie op basis waarvan Belgian Sailing, Teams 

voordraagt voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen  

1. Doelstelling  

Het doel van dit reglement is om per Olympische klasse het meest kansrijke Team voor een 

topprestatie op het WK 2023 voor te dragen op basis van vooraf vastgestelde criteria.  

2. Definities 

Interne selectie: procedure waarin per Olympische klasse wordt bepaald welk Team door Belgian 

Sailing zal worden voorgedragen voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen. 

Interne selectiecriteria: selectiecriteria die bepalen welk Team door Belgian Sailing zal worden 

voorgedragen voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen. 

Team: de natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die zich via het inschrijfformulier 

gericht aan Belgian Sailing (bijlage 1) heeft aangemeld om in aanmerking te komen om voorgedragen 

te worden voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen. Een Team bestaat uit 1 persoon in de 

éénpersoonsklassen (ILCA 6, ILCA 7, iQFoil, Formula Kite) en uit 2 personen in de tweepersoonsklassen 

(49er, 49er FX, Nacra 17, 470 ). 

Geldig Evenement: een in de Interne selectiecriteria vermeld evenement waarvan minstens de helft 

van het maximaal aantal van de in de wedstrijdbepaling en geprogrammeerde races is afgewerkt.  

Einduitslag: de plaats in de Einduitslag op een Geldig Evenement, bepaald volgens de Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2021-2024.  

Nationale Olympische Selectiecommissie Belgian Sailing: een commissie bestaande uit de technisch 

directeur van WWSV, de topsportcoördinator van WWSV, de vice-voorzitster van FFYB en de 

verantwoordelijke secretariaat FFYB. 

3. Uitgangspunten en voorwaarden voor voordracht 

3.1 Om als Team in aanmerking te komen voor voordracht van Belgian Sailing voor deelname aan het 

WK in 2023: 

a. dient België als land een plaats toegewezen gekregen hebben voor de 

desbetreffende Olympische klasse, voor deelname aan het WK 2023 te 

Scheveningen 

en 

b. dient het Team zich te hebben ingeschreven voor deelname aan de Interne 

selectie voor de desbetreffende Olympische klasse – conform artikel 3.2;  

en 

c. dienen alle leden van het Team op het moment van inschrijven voor deelname aan 

de Interne selectie, lid te zijn van een club aangesloten bij WWSV of FFYB en 

dienen alle leden te voldoen aan de ‘World Sailing Eligibility’ eisen. 

en 

d. dient het Team te voldoen aan de Interne selectiecriteria van de desbetreffende 

Olympische klasse. 

 

https://www.sailing.org/tools/documents/WSRRS20212024FinalwithChgsandCorrecns201113-%5b26798%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/WSRRS20212024FinalwithChgsandCorrecns201113-%5b26798%5d.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-Sailing.pdf
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3.2 Een Team kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Interne selectie door het 

inschrijfformulier op te sturen voor 15 februari 2023 (bijlage 1). Een Team dat zich kandidaat 

stelt verklaart daarmee bekend en akkoord te zijn met de regels van voorliggend 

selectiereglement.  

 

3.3 Indien het Team dat voorgedragen wordt door Belgian Sailing voor deelname aan het WK 2023 

te Scheveningen zich om gelijk welke reden terugtrekt of moet terugtrekken, dan kan de 

Nationale Olympische Selectiecommissie Belgian Sailing een ander Team voordragen door 

toepassing van de interne selectieprocedure zoals beschreven in voorliggend 

selectiereglement, met uitsluiting van het Team dat zich heeft teruggetrokken. 

 

4. Interne selectie 

4.1  Er zijn twee verschillende systemen die kunnen leiden tot voordracht van Belgian Sailing 

voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen: 

1. Indien er maar één Team voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 3.1a, 

3.1b en 3.1c. In dit geval zal dit Team worden voorgedragen worden voor deelname 

aan het WK 2023 te Scheveningen. 

2. Indien er meer dan één Team voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 

3.1a, 3.1b en 3.1c. In dit geval zal het Team dat aan de Interne selectiecriteria voldoet 

voorgedragen worden voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen. 

4.2 Indien er meer dan één Team voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 3.1a, 3.1b of 

3.1c, dan gelden de wedstrijden weergegeven in Tabel 1 als selectiewedstrijden voor de 

interne selectie. 

Tabel 1. Selectiewedstrijden per klasse voor deelname aan het WK 2023 te Scheveningen  

Klasse Selectiewedstrijden 

ILCA 6 World Cup Palma 2023 & World Cup Hyères 2023 

ILCA 7 World Cup Palma 2023 & World Cup Hyères 2023 

49er  World Cup Palma 2023 & World Cup Hyères 2023 

49er FX World Cup Palma 2023 & World Cup Hyères 2023 

iQFoil World Cup Palma 2023 

Formula Kite World Cup Palma 2023 

Nacra 17 World Cup Hyères 2023 

470 World Cup Palma 2023 

 

4.2.1 Er wordt gebruikt gemaakt van een puntentelling, waarbij punten toegewezen worden aan 

de Einduitslag van een Geldig Evenement. Er worden punten toegewezen aan de top 30 van 

een Geldig Evenement, volgens Tabel 2. 

 

Per Team worden de puntenaantallen van de Einduitslagen van de Geldige evenementen 

opgeteld en gerangschikt van hoog naar laag.  

Einduitslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Punten 150 120 103 90 80 73 66 60 55 51 47 43 39 36 33 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Tabel 2. Punten toegewezen aan de Einduitslag van een selectiewedstrijd 
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Indien het (puntentotaal van het hoogst gerangschikte Team) groter is dan het (puntentotaal 

van een lager gerangschikt Team + 25 % van het puntentotaal van het lager gerangschikte 

Team) dan zal het Team met het hoogste puntentotaal rechtstreeks voorgedragen worden. 

Indien het (puntentotaal van het hoogst gerangschikte Team) kleiner of gelijk is aan het 

(puntentotaal van een lager gerangschikt Team) + 25 % van het puntentotaal van het lager 

gerangschikte Team dan zal de Nationale Olympische Selectiecommissie Belgian Sailing een 

Team voordragen op basis van de resultaten op de Geldige Evenementen, alsook op basis van 

onderstaande criteria: 

• De Einduitslagen op EK’s en WK’s van 2021 en 2022, alsook die van het EK, de World 

Cup in Palma & Hyères in 2023 

• De omstandigheden waarin de resultaten tot stand zijn gekomen in vergelijking met 

de omstandigheden die verwacht worden tijdens de Olympische Spelen van 2024 

• Het mogelijk optreden van match-racing tussen twee  Belgische  Teams  indien  door  

experten  duidelijk  bewijs  van  match-racing  kan  worden aangetoond. 

 

4.2.2 Indien een Team door materiaalpech of aantoonbare ziekte of blessure, vastgesteld door een 

arts van Team Belgium maar deels kan deelnemen aan één of meer Geldige Evenementen en 

daardoor de Interne selectie niet wint, kan de Nationale Olympische Selectiecommissie Belgian 

Sailing beslissen welk Team wordt voorgedragen. Deze neemt in dit geval zijn beslissing, niet 

meer op basis van de Interne selectie, maar op basis van onder andere de criteria beschreven 

in artikel 4.2.1. 

 

4.2.3 Indien alle selectiewedstrijden opgenomen in de Interne selectie geen Geldige Evenementen 

zijn, dan beslist de Nationale Olympische Selectiecommissie Belgian Sailing welk Team wordt 

voorgedragen op basis van onder andere de criteria, weergeven in artikel 4.2.1. 
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Bijlage 1. Inschrijfformulier interne selectie WK 2023  

Ondergetekende(n) schrijft zich in voor de Interne selectie ten behoeve van de voordracht van 

Belgian Sailing voor deelname aan het WK in 2023 te Scheveningen en verklaart / verklaren zich 

bekend en akkoord met het ‘Selectiereglement WK 2023 te Scheveningen.’  

Klasse : 

Teamlid 1 

Naam : 

Adres : 

Woonplaats : 

Geboortedatum : 

Club : 

Paspoortnummer:  

 

Teamlid 2 (indien van toepassing)  

Naam : 

Adres : 

Woonplaats : 

Club : 

Paspoortnummer : 

 

Datum:  

Plaats: 

Handtekening(en) 

 

 

 

Deadline voor inschrijving voor de Interne selectie: 15 februari 2023  

Zenden aan: Belgian Sailing : info@belgiansailing.be met evi@wwsv.be en sebastien.hanon@ffyb.be 

in kopie. 

mailto:info@belgiansailing.be
mailto:evi@wwsv.be
mailto:sebastien.hanon@ffyb.be

