
Selectiereglement Allianz Sailing World
Championships 2023
Dit document bevat de selectievoorwaarden voor het toekennen van de door World Sailing
toegewezen plekken voor de Allianz Sailing Worlds 2023 in Den Haag. Aangezien dit WK
onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure voor de Olympische Spelen 2024, dient dit
document tevens als bijlage bij het ‘Selectiereglement voor de Olympische Spelen Parijs 2024’
en maakt het hiervan integraal onderdeel uit.

1. Definities

1.1. Team: de natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die in aanmerking wil
komen voor deelname aan de Allianz Sailing World Championships 2023 te Den Haag en
zich daarmee onderwerpt aan de bepalingen van dit reglement. Een Team bestaat uit één
persoon in de één-persoonsklassen en uit twee personen in de twee-persoonsklassen.

1.2. RvW: de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024.

1.3. Einduitslag: De plaats in de einduitslag van een selectie-evenement, zoals bepaald
conform de geldende Wedstrijdbepalingen.

1.4. Bestuur: Het bestuur van het Watersportverbond.

2. Uitgangspunten en voorwaarden

2.1. Inschrijving van Teams voor de Allianz Sailing World Championships kan alleen
plaatsvinden via het Watersportverbond. Ieder Team kan zichzelf tot 1 week voor het
aanvang het van toepassing zijnde selectie-evenement aanmelden middels het online
inschrijfformulier op de Watersportverbond website.

2.2. Het aantal quota-plekken voor Nederland per klasse wordt door World Sailing bepaald
middels een gefaseerd toewijzingsproces. Zie:
https://thehague2023.sailing.org/racing/qualification-system/

2.3. Het toekennen van quota-plekken vindt in eerste instantie plaats op basis van een ranking
die wordt bepaald op basis van de resultaten op de onderstaande selectie-evenementen:
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Klasse Selectie-evenementen

IQ-Foil W
IQ-Foil M

●   2023 Princesa Sofia Regatta, 2-8 apr, Palma (ESP)
●   2023 EK, 8-14 mei, Patras (GRE)

ILCA 6
ILCA 7

●   2023 EurILCA EK 13-17 mrt, Andora (ITA)
●   2023 Princesa Sofia Regatta, 2-8 apr, Palma (ESP)

FX, 49er, Nacra 17
Kitefoil W, Kitefoil M

●   2023 Princesa Sofia Regatta, 2-8 apr, Palma (ESP)
●   2023 Hyères Regatta, 24-29 apr, Hyères (FRA)

2.4. Voor deze ranking geldt een hoge puntentelling van plaats 1 tot en met plaats 10 in de
Einduitslag. Dat betekent: plaats 1 is 10 punten, plaats 2 is 9 punten, etc. tot en met plaats 10
is 1 punt. Plaats 11 of hoger is 0 punten.

Einduitslag# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12,...

Punten 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

De punten van beide selectie-evenementen worden bij elkaar opgeteld.

2.5. Per klasse wordt de eerste quota-plek aan het Team toegewezen met het hoogste aantal
punten in de ranking zoals berekend in artikel 2.4. De tweede plek aan het Team met het
één na hoogste aantal punten. En zo verder.

2.6. In het geval dat twee of meer Teams met een gelijk aantal punten eindigen, wordt de

gelijke stand in het voordeel beslist van het Team met de beste Einduitslag1. Indien dit

geen beslissing oplevert, wordt de gelijke stand in het voordeel beslist van het Team dat

op het laatste selectie-evenement het best heeft gepresteerd2.

2 Bijvoorbeeld: Einduitslag 9 en 5 (8 punten) wint van Einduitslag 5 en 9 (8 punten)

1 Bijvoorbeeld: Einduitslag 4 en 9 (9 punten) wint van Einduitslag 8 en 5 (9 punten)

2



2.7. In het geval dat geen enkel Team punten heeft behaald, wordt de selectie in het voordeel

beslist van het Team met de beste Einduitslag3. Indien dit geen beslissing oplevert, wordt

de gelijke stand in het voordeel beslist van het Team dat op het laatste
selectie-evenement het best heeft gepresteerd.

2.8. Op basis van de evenementen en methodiek uit artikel 2.3 t/m 2.7 zal een maximum
aantal quotum plaatsen worden toegewezen, conform de aantallen in onderstaande
tabel.

Klasse Maximum quota-plaatsen4  te verdelen
conform procedure artikel 2.3 t/m 2.7

iQ-Foil M 8
ILCA 7 5
ILCA 6, Kitefoil M 4
IQ-Foil W 3
Nacra 17 2
49er, FX, Kitefoil W 1
470 mix 0

2.9. De - na toewijzing conform artikel 2.3 t/m 2.8 – nog beschikbare quota plaatsen, zullen
worden toegekend aan de Teams met de beste Einduitslag op de Allianz Regatta 2023, 1-6
juni, te Almere/Lelystad.

2.10 Informatie en updates over het aantal beschikbare quota plaatsen voor Nederland zullen
gepubliceerd worden op de website van het Watersportverbond.

2.10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

4 Het uiteindelijke door World Sailing aantal toegewezen quota-plaatsen kan lager (blijken te) zijn als het aantal
genoemd in deze tabel. 
- Voorbeeld 1 voor IQ-Foil M: Indien er door World Sailing  5 quota-plaatsen worden toegewezen, zullen er ook maar

5 plekken verdeeld kunnen worden o.b.v.  Palma’23 & EK’23 - en geen 8. 

- Voorbeeld 2 voor FX: Indien er door World Sailing 3 quota-plaatsen worden toegewezen, zal er 1 quotum-plek
verdeeld worden o.b.v.  Palma’23 & Hyeres’23, en zullen de resterende 2 plekken verdeeld worden op de Allianz
regatta.

3 Bijvoorbeeld: Einduitslag 25 en 12 (0 punten) wint van Einduitslag 14 en 13 (0 punten)
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