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Europe Class Denmark 

Statutter for beregning af ranglisten 

1. GENERELT 

Der arrangeres en dansk ranglisteserie hvert år. Stævnerne kan findes i klassens kalender på ECD`S 

hjemmesiden. 

Denne statut gælder for ranglistestævner, som danner grundlag for udarbejdelse af ranglisten til 

VM, JEM og JNM. 

 

2. FORMÅL 

At definere regler der gælder for ranglisten. 

 

3.  RANGLISTESTÆVNER 

3.1 ECD’s bestyrelse udpeger hvert år 4 stævner: 2 i foråret (R3, R4) og 2 i efteråret (R1, R2), som 

skal indgå i ranglisteberegninger.  

3.2 ECD bestræber sig på at benytte 2 af Dansk Sejlunion valgte Grand Prix stævner til 

ranglistestævner - 1 i foråret og 1 i efteråret. 

3.3 DM bruges som 1 af de 4 stævner i serien. Kan afholdes over 2 eller 3 dage.  

3.4 Den endelige rangliste (udtagelse til WM JEM, JNM) beregnes af de fire sidste gennemførte 

ranglistestævner R1, R2, R3 og R4.  

3.5 De fire stævner tæller til udtagelse til årets:  

VM - hvortil der udtages de 15 første piger og de 15 første drenge.   

JEM - hvortil der udtages de 15 første piger og de 15 første drenge.  

JNM - (Junior Nordisk Mesterskab) - hvortil der udtages de 20 første piger og de 20 

første drenge.  

 

4. KRAV TIL RANGLISTESEJLERE 

For at kunne opnå placering på ranglisten, herunder udtagelse til internationale stævner, kræves af 

sejleren, at følgende betingelser er opfyldte: 

4.1 For at kunne deltage i ECD rangliste, skal man være medlem af Europe Class Denmark. 

4.2 For at kunne betragtes som medlem af ECD skal kontingent være betalt for det pågældende år 

inden et ranglistestævne, og bevis for betalt kontingent skal kunne vises ved registrering. 

4.3 For at være medlem af ECD skal man være dansk statsborger. 

4.4 For at være medlem af ECD skal man være medlem af en dansk sejlklub.  

4.5 Skal kunne forevise gyldigt klassebevis for sin båd. 

4.6 Skal kunne forevise gyldigt bevis for ansvarsforsikring for sin båd. 

 

5. SKIFT AF SEJLNUMMER  

5.1 Skiftes til et andet sejlnummer end det tidligere benyttede nummer i stævnerne til ranglisten, 

skal det meddeles til bestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde: Sejlerens navn, det gamle 

nummer og det nye nummer.  



 

Statutter for beregning af rangliste. Version: 31. august 2019 

5.2 Meddelelsen skal sendes til: ECD´s kasserer senest 3 døgn før 1. start i det stævne, hvor 

nummeret er ændret. En forseelse mod denne regel kan betyde en væsentlig dårligere placering 

på ranglisten.  

 

6. POINTBEREGNING  

Europe Class Denmark har udarbejdet disse statutter, der har til formål at kunne sætte sejlere i 

rangorden inden tildeling af pladser ved samtlige stævner, hvor ECD udtager sejlere.  

6.1 For Europa er lavpointsystemet modificeret således at en 1. plads giver ¾. 

6.2 En sejler, som har deltaget i et ranglistestævne uden gyldigt medlemskab, men som senere 

melder sig ind i ECD, vil blive givet en placering som DNC plus 1 point. 

6.3 Deltagelse af udenlandske sejlere og sejlere der ikke er medlem af ECD, er ranglisteresultatet 

uvedkommende. Stævneresultaterne renses for disse med efterfølgende oprykning. 

6.4  Da ranglistesejladserne er en serie, som omfatter 4 stævner med forskellige deltagere, udløser 

DNC derfor point i relation til det max antal sejlere i største stævne plus 1 point.  

6.5 Sejleren med det laveste samlede pointtal vinder ranglisten. 

6.6 I tilfælde af pointlighed i ranglisten mellem to eller flere sejlere, skal hver sejlers pointtal fra 

ranglistestævnerne opstilles i rækkefølge med de bedste først, og ved de pointtal, hvor der først 

er forskel, skal pointligheden brydes til fordel for de(n) sejler(e), der har de(t) bedste pointtal. 

6.7 Hvis der stadig er pointlighed mellem to eller flere sejlere, skal sejlerne rangeres efter deres 

pointtal i det sidste ranglistestævne. Yderligere pointlighed brydes ved at anvende de berørte 

sejleres pointtal i det næstsidste ranglistestævne, og så fremdeles indtil alle pointligheder er 

brudt. 

6.8 Ud fra den fælles rangliste beregnes en pige- og en drengerangliste uden oprykning.  

6.9 Ud fra de 3 ranglister (fælles, pige og dreng) beregnes 3 nye ranglister (juniorranglisterne) med 

kun sejlere, som ikke er eller vil fylde 19 år eller derover i det år ranglisten beregnes.  

 

7. IKKE AFGJORTE APPELLER 

Resultaterne, som de foreligger efter præmieuddeling ved Rang 4, ligger til grund for beregningen af 

ranglisten og dermed udtagelsen til de Internationale Mesterskaber.  

 

8. FRATRÆKKER 

Fratrækning af dårligste placeringer. 

      Total antal sejladser Antal placeringer, der kan fratrækkes 

1 til og med 4  0 

5 til og med 7   1 

8 til og med 11 2 

12 til og med 15 3 

16 til og med 19 4 

20 til og med 23 5 

24 til og med 27 6 

28 til og med 31   7 

32 til og med   8 
 


