Landsdækkende definitioner for A-, B- og C-optimister
Følgende oprykningsregler er gældende for åbne stævner der arrangeres af sejlklubber i Dansk Sejlunion, hvor
der sejles i gruppeinddeling for A-, B- og C-optimister.
Ved stævner med færre end 3 sejladser tildeles der ikke pinde efter oprykningsreglerne, men regelsættet er i
øvrigt gældende.
Der kan IKKE dispenseres for oprykningsreglerne.

1.

Formål
At bevare optimistsejlerens interesse for sejlsporten ved at give ham / hende konkurrencemuligheder i forhold til
kunnen og viden.

2.

Definitioner.
C-sejlere:
En ny optimistsejler er C-sejler indtil sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler
Eller
Indtil C-sejleren jf. følgende rykker op som B-sejler.
Oprykning fra C- til B-sejler:
En C-sejler bliver straks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets (1) deltagere tre
gange.
Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.
Sejleren kan også oprykke fra C- til B-sejler, hvis sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler.
Efter deltagelse i første stævne som B-sejler, skal man fortsætte som B-sejler.
B-sejlere:
En B-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er C-sejler, og som ikke tidligere har været A-sejler.
Oprykning fra B- til A-sejler:
En sejler bliver straks A-sejler, når han/hun som B-sejler har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets (1)
deltagere tre gange.
Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som A-sejler.
Sejleren kan også oprykke fra B- til A-sejler, hvis sejleren mener sig kvalificeret til at blive A-sejler.
Efter deltagelse i første stævne som A-sejler, skal man fortsætte som A-sejler.
A-sejlere:
En A-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er B-sejler.

3.

Deltagelse.
A-sejlere kan deltage i alle kapsejladser for A-sejlere.
B-sejlere kan deltage i alle kapsejladser for B-sejlere.
C-sejlere kan deltage i alle arrangementer for C-sejlere. Dette omfatter også ”sølvfelter”, hvor reglen om bedste
tredjedel også gælder. Et ”sølvfelt” betragtes som et samlet felt for B og C sejlere, og en C sejler der stiller op der
rykkes derfor ikke automatisk op som B sejler.

4.

Præmier.
For C og B sejlere skal der som minimum være præmie til alle sejlere i bedste tredjedel.
For A sejlere skal det tilstræbes, at der er præmie til hver 3. startende.
(1 )
Ved stævnets deltagere forstås antallet af sejlere, som har gennemført mindst én af stævnets sejladser. Sejlere,
der ikke har gennemført nogen sejladser i stævnet (de, der kun har bogstaver i resultatlisten) tælles således IKKE
med.
Ved beregning af bedste 1/3 del divideres med 3, og der rundes NED til nærmeste hele tal.
Vedtaget af alle kreds repræsentanter på DS`s ungdomslederseminar i Svendborg den 21.11.2008.

