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Statuter för Rankingsystemet i Svenska J/24 Förbundet!
Huvudsyftet med svenska rankingsystemet är att gagna svenska seglingar och få fler svenska J/24 seglare att
delta och skilja ut vilka som får åka till VM.
Rankingpoäng beräknas efter lågpoängsystemet.
Poäng efter placering. 1:an får 1 poäng, 2:an får 2 poäng osv. Båt som inte deltar får poäng efter antal båtar som
deltar plus 2 poäng.
Om seglingen blir inställd p.g.a. yttre omständigheter får alla anmälda båtar ’deltagit’, eller genomförs med
endast 2 deltagare så får de poäng ’deltagit’.
Antal båtar!
Minst 3 st deltagande J/24 båtar för att få full rankingpoäng från en segling!
Räknesätt vid deltagande på utländsk rankingsegling:
På utländska seglingar räknas bara svenska båtars placering.
Räknesätt vid utländskt deltagande
På Swedish Open eller annan svensk rankingsegling så räknas alla båtar! Om en utländsk besättning kommer
t.ex. 3:a så får ingen svensk besättning 3 poäng som då tilldelas den utländska båten. Då kanske vi kan få SM
status lättare. Och då får vi ett system som det blir mer kännbart att inte ställa upp på KLM eller SM.
Antal Rankingseglingar rekommenderas mellan 5 och 8 st
Alla rankingseglingar räknas under året. Det ska finnas fler svenska rankingseglingar än utländska på ett år.
Beslutas i så fall på årsmötet innan seglingarna genomförts! Undantag om en arrangör cancellerar en regatta
kan styrelsen lägga till en ersättningssegling.
Om årsmötet hålls senare än första tänkta rankingseglingen så får styrelsen befogenhet att besluta dessa rankingseglingar.
Om det skulle stå lika efter säsongens alla seglingar så räknas EM högst! Om ingen varit på EM så räknas i tur
och ordning Kiel Week, Swedish Open, German Open sen övriga svenska seglingar!
SRS seglingar eller liknande
Båtar som seglar i SRS-klass räknas inbördes placering för J/24:orna i resp. segling på regattan. Således kan
slutresultaten i rankinglistan bli annorlunda än på SRS seglingens slutresultat.
Medlemskap
Båtägare/rorsman och besättning ska vara medlem i Svenska J/24 Förbundet (undantag görs för nya prova-påseglare). Rorsman eller någon i besättningen ska inneha tävlingslicens via SSF för innevarande år, enligt SSFs
regler.
Utländska seglare som deltar ska vara medlem i resp. lands J/24 förbund eller i Svenska J/24 Förbundet.

