INTERNASJONALE MESTERSKAP
1.

Nærværende regler gjelder for arrangement hvor Norsk Laserklubb (”NLK”)er
ansvarlig for ranking og uttak.

2.

Norsk Laserklubb er ansvarlig for uttak til internasjonale mesterskap i regi av ILCA/
EURILCA og andre nasjonale Laser klasseklubber (NoM / EM / VM).
Uttak til mesterskap i regi av ISAF/IOC er underlagt NSF og gjøres etter regler
fastsatt av NSF/NOK.

3.

Det er den enkelte seilers ansvar å sørge for påmelding og nødvendige
bekreftelser i henholdt til ILCA’s/EURILCA’s til enhver tid gjeldene prosedyrer.

4.

Dersom antall påmeldte ved utløp av påmeldingsfristen til ILCA overstiger antall
plasser allokert til Norske deltagere i et mesterskap, vil aktuell ranking som definert
av styret i NLK gjelde som uttak. Styret i NLK vil offentliggjøre kriterier for uttak på
www.lasernytt.no. Dersom dette ikke er tilfelle vil alle påmeldte bli tildelt plass ved
utløp av påmeldingsfrist

5.

NLK vil søke å tilrettelegge for et sportslig opplegg under mesterskapene. Dette
innebærer at NLK vil enten ved hjelp av styremedlemmer eller ved å utnevne
ansvarlig utføre følgende oppgaver:
a) Koordinere trener. Dersom det er det nødvendig antall seilere som
deltar i et av de overnevnte mesterskap i ILCAIEURILCA regi skal NLK
forsøke å bistå seilerne i å skaffe en trener til mesterskapet.
b) Dersom det ikke er et tilstrekkelig antall seilere for å forsvare trener
deltagelse økonomisk skal NLK søke å bistå seilere i å finne
samarbeidspartnere.
c) Utover dette vil NLK søke å utnevne en lagleder for det enkelte
mesterskap for å koordinere det praktiske opplegget.

6.

NLK vil kunne yte økonomisk støtte til trener bistand ved deltagelse på
internasjonale mesterskap dersom NLK’s økonomi tillater dette. NLK har begrenset
med midler og hoveddelen av kostnaden ved trener må forventes å bæres av den
enkelte seiler. Ved å akseptere en plass ved et internasjonalt mesterskap i ILCA
eller EURILCA regi forplikter den enkelte seiler seg til å følge NLK’s opplegg.
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