
1. De jaarranglijst 

Samenstelling 

De jaarranglijst wordt samengesteld op basis van de tijdens de Algemene 

Ledenvergadering goedgekeurde wedstrijdkalender voor nationale en 
internationale wedstrijden. Bij alle wedstrijden die vermeld worden op de 

nationale en internationale wedstrijdkalender van de FCH kunnen punten 

verdiend worden voor de jaarranglijst. 

 

Weegfactoren 

FCH kent weegfactoren toe aan een wedstrijd. Hiermee wordt het belang 
(welk dan ook) van de betreffende wedstrijd aangegeven. Deze 

weegfactoren komen terug in de puntentelling. In principe hebben de 

zelfde type wedstrijden dezelfde weegfactor:  

• Alle niet hieronder omschreven wedstrijden: 1,0 
• Alle nationale kampioenschappen: 1,4 

• World masters: 1,4 
• ISAF Grade 2 evenementen: 1,6 

• ISAF Grade 1 evenementen: 2,0 

• EK, WK, Silvercup: 3,0 

 

Puntentelling 

Punten die een zeiler verdient met het meedoen aan een wedstrijd die 
vermeld staat op de wedstrijdkalender, worden berekend volgens de 

Oostenrijkse puntentelling: 

=          weegfactor x  

(101 +  

(1000 x            

(LOG(aantal deelnemers) - 

LOG(finishplaats))) 

 



Voortschrijdend jaar 

De jaarranglijst wordt opgemaakt over een voortschrijdend jaar. Op een 
willekeurige datum tellen alle punten mee, die zijn verdiend in een periode 

van een jaar vóór de betreffende datum. De eerste wedstrijd in het jaar 

die meetelt voor de jaarranglijst is de Christmasrace in Palamos (van het 

jaar ervoor), de laatste is de Boterletterwedstrijd in Kralingen. 

 

Aantal wedstrijden dat meetelt 

Bij iedere zeiler worden slechts de beste 7 wedstrijden meegeteld. D.w.z. 

de 7 wedstrijden die voor de betreffende zeiler de meeste punten hebben 

opgeleverd. 

 

Master jaarranglijst 

Voor de Masters wordt er naast de algemene jaarranglijst ook nog een 
aparte Master jaarranglijst bijgehouden volgens dezelfde systematiek. Het 

enige verschil is het aantal wedstrijden dat meetelt. Voor de Master 
jaarranglijst worden slechts de beste 4 wedstrijden meegeteld. Voor de 

berekening van de punten worden de werkelijk gevaren resultaten geteld. 

D.w.z. de niet-Masters worden niet uit de uitslagen gehaald. Iedereen die 

ouder is dan 40 of in het huidige jaar 40 wordt, is Master. 

 

Finn Fabulous Five jaarranglijst 

Om deelname aan minimaal vijf Finn evenementen te bevorderen, worden 

er tijdens de ALV in januari vijf wedstrijden aangewezen die meetellen in 

de FF5 jaarranglijst. Hierbij gelden de volgende regels: 

1. Alle starts in de vijf aangewezen evenementen tellen mee. 
2. Aftrek van 1 op de 5 wedstrijden. Dus 80% van de gevaren races 

telt mee. 
3. Iedere start geeft de deelnemers het aantal punten van de plaats 

die behaald is. Iedereen die niet deelneemt krijgt voor elke start het 
aantal deelnemers plus 1 punten. 

4. De FF5 jaarranlijst wordt opgemaakt over één kalenderjaar. 

 



2. Selectiebepaling 

Peildatum 

Inschrijvingen voor EK en WK moeten een aantal weken / maanden voor 
het evenement gevaren wordt binnen zijn bij de IFA en de organisatie van 

het evenement. Daarom wordt er voor iedere WK en EK door het bestuur 
van de FCH een datum vastgesteld waarop bepaald wordt wie zich 

geselecteerd hebben voor het betreffende evenement. Deze datum wordt 

de peildatum genoemd.  

 

Aantal startplaatsen Nederland op WK en EK 

Dit is afhankelijk van het aantal leden van de FCH, vastgelegd in een IFA-

rule. 

 

Wie worden geselecteerd 

Zeilers met een NOC*NSF of KNWV kernploeg status krijgen eerst 
plaatsen toebedeeld, ongeacht hun plaats op de jaarranglijst. De overige 

plaatsen worden vergeven volgens de stand op de jaarranglijst op de 

peildatum. 

Als er minder zeilers geïnteresseerd zijn dan er startplaatsen zijn, dan 

worden diegenen geselecteerd, die zich voor de peildatum bij secretaris 

van de FCH hebben aangemeld. 

 

Inschrijven 

Conform het IFA reglement worden de geselecteerde zeilers door de FCH 
aangemeld bij de IFA. De geselecteerde zeilers dienen echter zelf in te 

schrijven bij de organisatie van de WK of EK. 

 

Uitzonderingen  

IFA-functionarissen vallen buiten deze selectie en kunnen sowieso 

deelnemen zonder een plaats voor Nederlandse Finn-zeilers te bezetten.  



Het Masters WK telt niet mee bij bepaling van stand voor EK, WK 

kwalificatie. 


