
 
 
Policy angående Rankinglistan/seglingar     (reviderad 2022-10-12) 
 
 
Enmeterförbundet upprätthåller en rankinglista vars främsta syfte är att utgöra grund för 
uttagning till NM, EM och VM.  
 
Enmeterförbundets styrelse har antagit följande policy rörande rankinglistan-
/rankingseglingar.  
 

1. Rankinglistan omfattar alltid resultatet av de senaste sex genomförda 
rankingseglingarna.  
 

2. Varje deltagare erhåller rankingpoäng baserat på de fyra bästa resultaten i 
rankinglistan. 
  

3. Målsättningen är att varje år genomföra sex rankingseglingar. 
 

4. Utländska deltagare stryks i resultatlistan, dvs deras totalplacering stryks helt och 
hållet i resultatlistan 
 

5. SM ingår som en av de sex rankingseglingarna 
 

6. SM resultatet räknas med påslag på 20%, dvs segraren får 120 poäng 
 

7. Vid lika poäng i rankinglistan avgör placeringen på SM 
 

8. Målsättningen är att genomföra tre rankingseglingar i Stockholmsområdet och tre 
rankingseglingar i övriga delar av Sverige.  

 
9. För att en rankingsegling ska vara giltig och räknas ska minst 6 kappseglingar ha 

genomförts.  
 

10. För att en rankingsegling skall vara giltig och räknas skall seglingen ha haft minst 6 
deltagare. En deltagare skall ha startat i minst en kappsegling. 
 

11. En rankingsegling som inte kunnat genomföras p.g.a. av väder eller för få 
genomförda seglingar eller för få deltagare, ska flyttas till ett senare datum samma år 
enligt följande:  

till en söndag tidigast fyra veckor efter den inställda rankingseglingen men inte 
efter den 15 december.  
 

12. Enmeterförbundets styrelse eller den eller de i styrelsen utsett har rätt att 
annullera/flytta en rankingsegling, dock senast före den sjätte kappseglingen på 
respektive rankingsegling. 
 

13. Målsättningen är att rankingseglingar leds av en seglingsledare/arrangör som avstår 
att segla och som själv inte strävar efter att få rankingpoäng. Ifall det inte är möjligt att 
finna en sådan seglingsledare/arrangör så gäller punkt 14 nedan. 
 

14. Kompensation för arrangör som ej skall segla: Den som på uppmaning av 
Enmeterförbundets styrelse eller den styrelsen utsett, avstår från att deltaga i en 
rankingsegling för att istället stå som arrangör/seglingsledare skall kompenseras som 
följer: 



a. Arrangören tilldelas en placering i den aktuella rankingseglingen motsvarande 
genomsnittet av de fyra bästa placeringarna i de 6 senaste föregående 
rankingseglingarna i rankinglistan. 

b. Om färre än 4 resultat noterats under de senaste 6 rankingseglingarna skall 
arrangören istället tilldelas genomsnittet av noterade placeringar i de 6 
senaste föregående rankingseglingarna.  

c. Vid beräkning av genomsnittet sker avrundning nedåt till närmaste heltal. 
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