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Kwalificatie reglement J/70 klasse Nederland 
Voor het Wereld Kampioenschap (WK) J/70  

Torbay, UK 29 augustus – 6 september 2019 
 
 

1. De Internationale J/70 klasse organisatie heeft 3 plaatsen beschikbaar voor 
leden van de J/70 klasse Nederland. Deze plekken zijn beschikbaar voor 
stuurmannen of -vrouwen met een geldig lidmaatschap van de klasse en een 
boot die volledig voldoet aan de klasse regels. Tevens dient hij of zij 
gedurende de kwalificatie serie en het J/70 WK in 2019 lid te zijn van een 
Nederlandse bij het Watersportverbond aangesloten vereniging en varen 
onder de Nederlandse vlag.   
 

2. Evenementen die meetellen in de 2019 J/70 Wereld Kampioenschap 
kwalificatie serie zijn: 
 

• Open Nederlands Kampioenschap J/70 2018 – 20 & 21 oktober 2018 - Muiden 
• Van Uden Reco Regatta 2019 – 20 & 21 april 2019 - Stellendam 

 
 

3. Scoren 
 

a) Het lage punt system van Appendix A uit de Regels voor Wedstrijdzeilen zijn van 
toepassing voor de 2019 J/70 Wereld Kampioenschap kwalificatie serie  

b) Kwalificatie is geldig bij 5 gezeilde wedstrijden 
c) De serie score bestaat uit het totaal van de race scores van de door het bestuur 

van de J/70 klasse Nederland aangewezen kwalificatie evenementen. 
c.1. Wanneer negen of minder wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een 

boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  
c.2. Wanneer 10 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot 

het totaal met aftrek van de slechtste score 
d) In de kwalificatie serie wordt een separate ranglijst gevormd met enkel de 

Nederlandse boten 
e) De top 3 van de kwalificatie serie wordt voorgedragen aan de OA van het WK 

2019 als vertegenwoordiger van de J/70 klasse Nederland, op voorwaarde dat: 
e.1. Deze de deelname voor 1 mei 2019 heeft bevestigd bij het bestuur van de 

J/70 klasse Nederland.    
f) Indien een of meerdere uit de top 3 niet voldoen aan artikel 3.e.1 uit dit 

kwalificatie reglement, wordt de volgende op de ranglijst voorgedragen, op 
voorwaarde dat: 
f.1. Deze de deelname voor 10 mei 2019 heeft bevestigd bij het bestuur van de 

J/70 klasse Nederland 
 

Discrepanties naar aanleiding van dit document, de gekwalificeerde deelnemers 
en/of het selectie schema of criteria zullen worden opgelost door het bestuur van de 

J/70 klasse Nederland 

 


