
 

Regler for Rang-liste til IOM 
  

 

1. Formål 

Formålet med rang-listen og reglerne herfor er, at den skal ligge til grund for udtagelser til stævner, 

hvor der er deltagerbegrænsning. Og til brug for udregning til årets Rang-liste. se punkt 7. 

 

2. Deltagere 

Medlemmer af Modelsejlklubben (og som ikke er i restance) som er bosiddende i Danmark, kan op 

tages på ranglisten.   

 

3.Stævner. 

Der afholdes 3-6 rang-liste stævner pr. år, udpeget fra kapsejladskalenderen. De udvalgte stævner 

kan være 1 eller 2 dags stævner, og skal foregå i Danmark. Klubber eller stævnearrangører, der 

ønsker at afholde et stævne, som indgår i rang-listen, skal senest ansøge om dette den 1. januar i det 

år, stævnet skal afholdes. Listen over de stævner, der indgår i årets Rang-liste, vil blive 

offentliggjort i årets første medlemsblad, og på hjemmesiden for Modelsejlklubben – dog ikke 

senere end 1. februar i samme år. Det er bestyrelsen for Modelsejlklubben, der afgør hvilke stævner, 

som kan indgå. Den tager derefter kontakt til de pågældende klubber. De stævner, der er udpeget 

som Rangliste stævner, kan ikke flyttes til anden dato, uden forudgående aftale med 

Modelsejlklubbens bestyrelse. 

Endvidere, i tilfælde af et stævne fra rang-listen bliver aflyst, og kun ved aflysning, kan bestyrelsen 

vælge at: 

a. Udpege et allerede planlagt stævne fra kapsejladskalenderen, som endnu ikke er afholdt, til at 

indgå i ranglisten    

b.   Forsøge at få afholdt et helt nyt stævne. 

 

Det er suverænt bestyrelsen, der afgør, hvad der skal gøres i tilfælde af aflysning af et stævne. Der 

skal udvises hensyn til andres stævner og være minimum 2 helst 4 uger imellem dem. 

 

4. Baneleder, Protestkomite, Observatører,  

Der skal minimum være en dommer og en observatør, og farvandet skal sikre fair sejlads. 

Er der blandt dommer eller observatør en IOM sejler, som af den grund ikke selv kan deltage i 

stævnet, skal vedkomne have point til ranglisten efter formlen: 

Den bedste ranglisteplacering i de 2 seneste stævner han / hun har deltaget i = placering i stævnet. 

Hvis sejleren ikke har deltaget før, gives samme point som i det næste stævne sejleren deltager i. 

Sejladsledelsen kan udpege en protestkomite, hvor i følgende kan indgå, men ikke skal: dommer, 

observatør og 1 eller flere deltagende sejlere. 

 

5. Udtagelse 

For at blive udtaget til et stævne med deltagerbegrænsning, skal deltageren opfylde betingelserne 

beskrevet i de til enhver tid gældende regler i ISAF Championship Regulations. Den til enhver tid 

gældende rang-liste danner baggrund for rang orden for udtagelsen. Opgørelsen af point, se punkt 6. 

 

6. Point 

Der gives point efter antal deltagere, som er kvalificeret efter punkt 2. udenlandske sejlere, og 

tilmeldte men ikke starterne sejlere, betragtes som ikke deltagende i stævnet.  



Point til rang-listen beregnes efter pointtabel vedlagt som bilag, dateret 28-10-02. 

Rang-listens point, for den enkelte sejler, opgøres på baggrund af 3 ud af de sidste 4 sejlede 

rangliste sejladser, dette giver hver enkelt sejler deres point. Ved stævner der kræver udtagelse, er 

det sidst opdaterede stilling på ranglisten der tæller, ved stævnets tilmelding. 

Den arrangerende klub/stævneleder skal indsende resultatlisten for stævnet, til bestyrelsen eller den 

person udpeget af bestyrelsen, som varetager rang-listen. 

 

7. Sejlnumre 

Både med personlige sejlnumre har forrang, for ikke-personlige numre. 

 

8. Præmier 

Der udsættes en evigt vandrende præmie, til den deltager der har opnået flest point til rang-listen 

udregnet pr. 31. december i samme år, opgørelsen af point, se punkt 6. Der uddeles desuden 

præmier til ejendom til nr. 1, 2 og 3 på rang-listen. 

 

Præmierne vil blive uddelt på generalforsamlingen for Modelsejlklubben.   

 

9. Ændringer 

Reglerne for rang-listen kan kun ændres af Modelsejlklubbens bestyrelse, og skal derefter sendes ud 

til klubberne. Regelændringer skal ske skriftligt og med min. 4 ugers varsel, ændringer vil blive 

slået op på Modelsejlklubben hjemmeside. 

 

10. Opløsning 

I tilfælde af opløsning, skal eventuelle midler knyttet til ranglisten tilfalde Modelsejlklubben.   
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