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DHCA Rangliste Regler - rorsmand 

MMM 2020 

GYLDIGHED 
1. Ranglisten påviser den enkelte rorsmands præstation i klassen. 

2. Årsranglisten viser aktiviteten i relevante Hobie Cat klasser, og vil være en del af vurderingsgrundlaget for, 
om en klasse kan opfylde Dansk Sejlunions "Statutter for DM i sejlsport", og dermed få mulighed for at søge 
om afholdelse af officielle Danmarksmesterskaber. 

3. Den til enhver tid aktuelle rangliste danner grundlag for udtagelse til mesterskaber og andre stævner med 
et begrænset antal forkvalificerede prækvalificerede pladser. 

Den til enhver tid aktuelle rangliste danner ligeledes grundlag for tildeling af det tilskud fra DS, som måtte 
være opnået til deltagelse i internationale sejladser. 

BEREGNING 
1. Beregningen af ranglistepoint sker ved anvendelse af formlen, som er angivet sidst i disse regler, og 
rækkefølgen fremkommer ved udregning af gennemsnittet for de 3 højest opnåede pointtal. 

Har en rorsmand sejlet mindre end 3 ranglistestævner, dog mindst ét gyldigt, vil de opnåede pointtal 
ligeledes blive delt med 3. 

2. Ranglisten bliver beregnet på årsbasis. Stævner, som er under afvikling på skæringsdatoen, vil blive 
regnet med. 

3. Årsranglistens skæringsdato er den 30. nov., og listen udkommer omkring årsskiftet. 

4. For den aktuelle rangliste er skæringsdatoen 8 uger før begyndelsen af et stævne europamesterskab 
(EM) med begrænset antal forkvalificerede prækvalificerede pladser og/eller et stævneEM, hvortil der kan 
opnås økonomisk støtte. For verdensmesterskaber (VM) er skæringsdatoen 4 uger før tilmeldingsfristen for 
prækvalificerede deltagere. Beregningen sker fra skæringsdatoen og 12 måneder bagud. 

5. Opnåede ranglistepoint bliver kun tildelt rorsmanden om bord. 

RANGLISTESTÆVNER 
1. Et stævne kan kun få status som ranglistestævne, hvis det er udskrevet som: - mindst 3 sejladser på 
minimum 2 dage. Det er også et krav, at der mindst er tilmeldt og i én sejlads er startet: 

Alle klasser = 3 både 

For at en sejlads er gældende, kræves at mindst én båd har fuldført. 

Gennemsnitsfarten for den hurtigste båd i klassen må ikke være mindre end 2 knob (uden krydstillæg). 
Banelængden skal i muligt omfang forsøges tilpasset, så den gennemsnitlige sejladstid bliver ca. 1 time. 



  
 

DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION 
 

 

 
12/05/2013  2/3 

DHCA Rangliste Regler 

B/C fleet finaler i forbindelse med VM, EM og andre mesterskaber, samt eventuelt øvrige B/C fleet sejladser 
vil såfremt muligt blive indkalkuleret i forlængelse af respektive A fleet resultater. 

RANGLISTE-FORMEL 

 

Rp = ranglistepoints 

Såfremt udregning af Rp giver et negativt tal sættes dette til 0 (nul). 

f = ranglistefaktor 

For alle ranglistestævner beregnes ranglistefaktoren efter nedenstående formel, dog må den max være: 

Alle klasser = 1.20 

 

antal deltagere =antal både, der har haft status som startende i én eller flere sejladser, og som ikke er scoret 
DNS/IS. 

min. antal = det antal både der mindst skal til for, at der er tale om et ranglistestævne for den pågældende 
klasse. 

pointspring = det antal points en ekstra deltager giver. Det må max. være 3,0, hvilket svarer til 120 points 
ved 8 deltagere). 

  Pointspring: 

  Hobie Cat 16= 2,5 

  Øvrige klasser = 3,0 

Det antal deltagere, der skal til for, at ranglistefaktoren går i max., beregnes som et gennemsnit af de 3 bedst 
besøgte danske stævner for hvert af de 2 foregående år eksklusive EM og/eller VM, hvis det/de skulle ligge i 
Danmark de pågældende år. Der anvendes normal afrunding når det gennemsnitlige antal deltagere 
beregnes (14.5 bliver til 15, 14.4 bliver til 14). Er der afviklet mindre end 3 stævner pr. år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af antallet af sejlede stævner. 

Max ranglistefaktor må dog ikke være mindre end 1.20. 
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For flg. stævner er faktoren dog fastlagt til: 

HC16 

f = den beregnede faktor + 15% Europeans 

f = den beregnede faktor + 30% Worlds 

Øvrige HC klasser 

f = den beregnede faktor + 10% Europeans 

f = den beregnede faktor + 15% Worlds 

Ps = point for teoretisk sidsteplads 

Ps = Beregnes som point for sidsteplads + 1 i forhold til antal deltagere * antal tællende sejladser. 

Px = deltagerens opnåede points 

P1 = vinderens points 
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