
 
 

Inleiding 
Ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan zet FISLY een internationale ranglijst van piloten op onder de naam 
"International Ranking". 
 
Het doel is de belangrijkste wedstrijden onder de aandacht te brengen en het hele jaar door een wedijver tot stand te 
brengen tussen piloten van over de hele wereld in elke klasse door hun prestaties in nationale, internationale, 
continentale en wereldkampioenschappen te waarderen. 
 
 
Art 1 Periode 
De Internationale Rangschikking vindt plaats tussen de eerste dag van het referentie Continentaal of 
Wereldkampioenschap en de dag vóór het volgende Continentaal of Wereldkampioenschap. 
 
Art 2 Deelnemers 
Alle piloten, ongeacht leeftijd of geslacht, die in het bezit zijn van een nationale licentie en een actuele FISLY ID en 
die hebben deelgenomen aan ten minste één nationale, internationale, continentale of wereldwedstrijd gedurende de 
classificatieperiode, worden ingedeeld in hun zeilwagenklasse. 
 
Art 3 Wedstrijden 
Er wordt rekening gehouden met het volgende: 

• Competities op nationaal niveau, zoals bepaald door de federatie van het land waar de competitie wordt 
gehouden. 
Buitenlandse piloten kunnen aan deze wedstrijden deelnemen 

• Internationale wedstrijden die als zodanig door de FISLY zijn gedefinieerd en waaraan tenminste piloten uit 3 
verschillende landen deelnemen. Indien niet aan dit criterium wordt voldaan, wordt de competitie beschouwd 
als een "nationale competitie". 

• Continentale en Wereldkampioenschappen zoals bepaald door FISLY 
 
Art 4 Waarde van de wedstrijden 
De wedstrijden die meetellen voor de Internationale Ranglijst hebben een waarde die wordt bepaald aan de hand van 
2 criteria: 

1. Het soort wedstrijden: 
• nationale wedstrijdcoëfficiënt 1 
• internationale race coëfficiënt 2 
• continentaal kampioenschap coëfficiënt 4 
• wereldkampioenschap coëfficiënt 5 

 
  



2.    Het aantal piloten dat aan ten minste één ronde van de genoemde competitie heeft deelgenomen, bepaalt het 
aantal  punten dat volgens onderstaande regel moet worden verdeeld: 

• 1e = aantal deelnemers 
• 2e aantal deelnemers -1 
• 3e = aantal deelnemers -2 
• laatste = 1 
• Eén run is genoeg om de wedstrijd de moeite waard te maken. 
• Het totale aantal ronden dat tijdens de wedstrijd is gespeeld, is niet van invloed op de waarde ervan. 
• Bij een absolute gelijke stand krijgen de gestopte rijders hetzelfde aantal punten, de volgende rijder krijgt de 

punten die zijn toegekend aan de volgende X+1 plaats (bv. bij een gelijke stand voor de 3e plaats, dan is de 
volgende rijder 5e). 

• In een crew competitie. Er wordt rekening gehouden met het aantal ploegen, de leden van elke ploeg krijgen 
het totaal aantal punten dat aan de plaats van de ploeg is toegekend. 

• Op dezelfde data kunnen verschillende vergelijkende onderzoeken plaatsvinden 
 
 
Uiteindelijk is het aantal punten dat in een competitie wordt verdeeld als volgt: 

• 1e = aantal deelnemers x coef 
• 2e = (aantal deelnemers -1) x coef 
• 3e = (aantal deelnemers -2) x coef 
• laatste = 1 x coef 

 
Art 5 Verzamelen van resultaten 

• De organisatoren van de wedstrijd zenden aan de FISLY (zie aanhangsels) binnen een termijn van maximum 
14 dagen de brutoresultaten van de wedstrijd per klasse, met vermelding van : 

  
– het soort competitie (nat, inter, cht) 
– Data en plaats van de wedstrijd 
– de deelnemende klassen 
– Het werkelijke aantal deelnemers per klas 
– hun plaatsen 
– De identiteit van de loodsen (naam en zeilnummer) 
– Het aantal vertegenwoordigde naties 

 
• FISLY berekent het aantal punten dat aan elke piloot wordt toegekend en stelt de "International Ranking" op 

volgens de methode van artikel 4. 
 
 
Art 6 Klassement tijdens het seizoen en eindklassement 
De rangschikking tijdens het seizoen en de eindrangschikking zijn als volgt 

• Alle punten behaald in de wedstrijden genoemd in art. 3 in elke klasse worden gecumuleerd 
• Piloten die niet hebben deelgenomen aan wedstrijden die in de "International Ranking" zijn opgenomen, 

krijgen bij deze wedstrijden 0 punten. 
• Bij een gelijke stand tussen coureurs worden zij van elkaar gescheiden op grond van hun beste prestatie, eerst 

in het internationale kampioenschap, vervolgens in de internationale races, en ten slotte in de nationale races. 
• Bij een absolute gelijke stand worden de coureurs gelijk verklaard. De volgende coureur krijgt de volgende 

X+1 plaats. 
• FISLY zal de federaties en klassenverenigingen binnen 14 dagen de bijgewerkte resultaten voor elke nieuwe 

wedstrijd toesturen. 
 
Art 7 Finale prijsuitreiking 
 
Tijdens het continentaal of wereldkampioenschap van referentie dat het seizoen afsluit en het volgende opent, 
organiseert FISLY een prijsuitreiking voor het laatste podium van de "International Ranking" van elke klasse. 

  



Bijlagen 
 

1) International Ranking" simulatie Excel spreadsheet met toegepaste formules 

 
  



2) Seizoen 2022/2023 
 

• Aanvang 
Dag 1 van het Europees kampioenschap 2022 
Klassen mini 5,6: 16 september 2022 
Klasse 8: 16 september 2022 
Klassen 2/3/5/Stdt: 1 oktober 2022 

 
• Einde 

Vooravond van het Europees kampioenschap 2023 
Klassen mini 5,6: Datum nog te bepalen 
Klasse 8: datum nog te bepalen 
Klassen 2/3/5/Stdt: Datum nog te bepalen 

 
3) Toezending van resultaten aan FISLY 

 
Voor het seizoen 2022/2023 sturen de organisatoren van de wedstrijden hun resultaten naar de FISLY op het volgende 
e-mailadres: fislyinternationalranking@gmail.com 
 

4) Geldigheidsduur 
Deze regels worden aangenomen voor een periode van 1 jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd indien er geen 
wijzigingen worden aangebracht. 


