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ИЗВЕСТИЕ 
1.  ОРГАНИЗАТОР 

Регатата-плаване се организира от Ветроходна Академия  Кор Кароли с подкрепата на Хотел и 

казино "Черно море" и ДП "Пристанищна инфраструктура".  

2. ПРАВИЛА 

2.1 Регата ще се ръководи от „Правилата“, както са дефинирани в Състезателните правила 
по ветроходство 2017-2020 г. (СПВ) на Световното ветроходство (World Sailing). 

2.2 Ще се прилагат и следните правила: 
- OSR 2018 - Appendix B – Inshore races 

- Mеждународните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ). 

- Правила на ORC / IRC 2020 г. 

2.3 При противоречие между това Известие и Регламента (СИ) за провеждане, ще се налагат 
Регламента и неговите изменения. Това изменя СПВ 63.7. 

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КЛАСОВЕ 

3.1 Регатата ще се проведе по хандикапните системи ORC, IRC и клас "Свободен". 

3.2 Всички лодки, участващи в клас ORC и IRC трябва да притежават валидни за 
2020 г. сертификати, а в клас "Свободен" участват лодки, които нямат 

сертификати в по-горните хандикапни системи. 
3.3 Разпределението на лодките в отделни ORC, IRC дивизии и клас "Свободен" ще се прави 

от Регатната комисия и не може да бъде основание за иск за обезщетение. 

3.4 Минимум ТРИ лодки ще образуват дивизия. 

 

4. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

Такса за участие в размер на 10 лв. за член на екипажа трябва да бъде заплатена в 
Регатния офис или по банков път. 

5. ЗАЯВЯВАНЕ 

5.1 Предварителни заявки ще се приемат електронно до 13:00 на 01.09. 2020 г. с попълване 

на линк на формуляра: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx4jmAQq-
hfDlS6BVp-1VDLE4aqaSf41DU46KHdNWoR7OtMg/viewform  
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5.2 Подаването на заявки ще се извършва от 13:00 до 17:00 часа на 01-ви септември 2020 г. 

(вторник), в Регатния офис на яхт клуб Бавария Яхтс-Морска гара Варна, яхтено 

пристанище . 

5.3 При подаването на заявки, освен попълнен формуляр на заявка за участие, всяка лодка 

трябва да представи: 

- Валидно позволително за плаване на лодката за 2020 г. 

- Валидно свидетелство за компетентност на капитана. 
- Валиден ORC и/или IRC ENDORSED сертификат за 2020 г. Това променя СПВ 

78.2. 
- Попълнена и подписана от шкипера декларация, според 

OSR 2018 Appendix B – Inshore races 

- Застрахователна полица за целия екипаж - минимален лимит 1 000 BGN на човек. 

- Застрахователна полица за отговорност към трети лица - минимален лимит 20 
000BGN. 

 
6. ПРОГРАМА 

  

           Вторник, 01 септември 2020 г. 

           13:00-17:00 Подаване на заявки в Регатния офис (Яхт клуб Бавария Яхтс) 

           17:15             Среща на шкиперите и Регатната комисия (пред Регатния офис); 

           18:00 – 22:00   Две гонки в залива Фар Варна-Трета Буна-Фар Варна; 

                                    Излизане на яхтите от Варненския Залив  най – късно 22:00 ч. 

           Сряда, 02 септември 2020 г. 

           20:00 – 22:00   Гонка в залива Фар Варна-Трета Буна-Фар Варна; 

           22:00             Награждаване и закриване на регатата; 

Времената на предупредителните сигнали ще бъдат както следва: 

Вторник 17:55 ч. 

Сряда                19:55 ч. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ 

Регламента ще бъдат предоставен при регистрацията. 

 

8. СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ 

8.1 Състезателните разстояния ще бъдат съгласно Приложения 1 и 2  към Регламента. 

8.2    Състезателните разстояния могат да бъдат променяни по преценка на Регатен комисия 
в зависимост от метеорологични и други условия, което ще се оповестява с изменения 

на Регламента. 

 

9. ПРОТЕСТНА КОМИСИЯ 

          Протестната комисия ще бъде виртуална и няма да разглежда мерителни 

протести и по правило 69. 

 

10. КЛАСИРАНЕ 

10.1 За ORC дивизиите класирането ще бъде извършвано с коригирано време както следва: 

 -    Резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите за 

методите ТоT (време за време) или Тройното число за ТоТ за гонки (Слаб - Среден - Силен 

вятър). 
10.2 За IRC дивизиите: класирането ще бъде извършвано с коригирано време по системата 

„Време за време“ (“Time on Time”). 
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10.3 Резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички 

гонки. 

10.4  Коефициентите за гонките ще бъдат посочени в Регламента. 

11. КОМУНИКАЦИИ 

Всички лодки трябва да бъдат имат на борда УКВ радиостанции. По време на регатата 

постоянна връзка ще се поддържа на канал 73. 

 

12. НАГРАДИ 

Ще бъдат наградени първите три лодки в крайното класиране на всяка дивизия. 

 

13. ОТГОВОРНОСТ 

13.1. Всички състезатели участват в регатата изцяло на свой риск и отговорност. Виж СПВ 4, 
Решение за състезаване. Отговорност за непълнолетните членове на екипажа носи 

шкиперът. 
13.2. Организаторът и всяко лице, участващо в организирането и провеждането на регатата 

няма да носят никаква отговорност за загуби, материални щети, наранявания и/или 

смърт, които могат да възникнат във връзка с, преди, по време или след участието в 

регатата. 

13.3.  Шкиперите са длъжни да спазват СПВ, Обявата за състезанието и Състезателните 

инструкции. Шкиперите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните 

качества, стъкмяването (рангоут, такелаж и ветрила), аварийното и спасителна 

екипировка на лодката, както и обучението и уменията на екипажите. Шкиперите ще 
носят и отговорност за поведението и облеклото на техните екипажи, представители 

или гости. 

13.4. Всички участници в проявата са задължени да спазват актуалните Заповеди на 

Министъра на младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването) във 

връзка с COVID 19, които ще бъдат в сила по време на проявата. 
 

14. [DP] БЕЗОПАСНОСТ 

14.1 Всички лодки са длъжни да имат изправни навигационни светлини, както и да 

отговарят на изискванията на Морска администрация за съответните маршрути на 

регатата. 

14.2 Всички участващи лодки задължително трябва да имат необходимия минимум 

екипировка за безопасност, според OSR 2018 Appendix B – Inshore races, за чието 

наличие техните шкипери трябва да подпишат декларация. 
 

15. ПРИСТАВАНЕ 

Приставането на лодки по време на регатата е безплатно. 

 

16. ИНФОРМАЦИЯ 

 Ветроходна академия Кор Кароли 
 Антоанета Георгиева: +359 887 497 930 

 E-mail: info@corcarolisailing.org 

 

17. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ 

Посочените в тази Обява времена, са по Българското лятно часово време, (GMT +3 часа) 
 

21.08.2020 г. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Регата-плаване ПЪЛНОЛУНИЕ  2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Състезателен полигон за  01 (вторник) и 02 (сряда)  септември 2020 г определен от  

    точки с координати: 

 

    Точка 1  :  43° 11.215’ N и 027° 55.329’ E  

                     (43° 11’ 12,9”  N и 027° 55’ 19,7” E) 

 

   Точка 2  :  43° 11,797’ N и 027° 55,544’ E   

                    (43° 11’ 48,7’’ N и 027° 55’ 32,3” E) 

 

   Точка 3  :   43° 12,444’ N и 027° 56,860’ E 

                      (43° 12’  26,5’’ N и 027° 56’ 51,5” E) 

                     

    Точка 4  :   43° 11,047’ N и 027° 55,311’ Е 
                      (43° 11’ 02,8” N и 027° 55’ 18,7” E) 

 
   Старт:   Между Фар Варна и Буй 104  (червен) 

   Финал:  Между Фар Варна и Буй 103  (зелен)           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Регата-плаване ПЪЛНОЛУНИЕ 2020 

 

Яхта: ................................................................................ Ветрило .№.................................... 

 

 
     Шкипер: ..................................................................................................................................... 

Специални правила за състезания провеждани в близост до брега. 

OSR 2018 - Appendix B - Inshore races 
 

 Шкипер Проверяващ 

1 Една здрава кофа с въже и вместимост мин. 9л.   

2 Компас (ръчен се приема).   

3 
Пожарогасител, ако има на борда електрическа система, двигател или 

готварска печка 

  

4 Котва с 2 до 5 м.верига и въже   

5 Спасителен кръг със собствена плаваща котва.   

6 
Хвъргало с диаметър на въжето не по-малък от 6 мм и 15-25 м. дължина, 

лесно достъпно от кокпита. 

  

7 
Здрав и остър нож с кания, здраво задържан и лесно достъпен от палубата и 

кокпита. 

  

 
 

 

 
8 

Всеки член на екипажа трябва да има: Лична спасителна жилетка, която 

трябва да бъде оборудвана със свирка и да е маркирана с името на яхтата или 

с името на този, който я носи. Ако е надувна редовно да се проверява за 

задържане на въздух. Освен ако не е посочено друго от класните правила за 

съответната лодка или от състезателните инструкции, спасителните жилетки 

трябва да са с не по-малка способност за задържане на повърхността от 150N 

осигуряваща на човек в безсъзнание с лице над водата и позиция на тялото 45 

градуса спрямо водната повърхност. 

  

 

 

                  
            Декларирам, че днес ……….. съм проверил наличността на необходимото спасително оборудване по 
списъка и съм инструктирал всеки член на екипажа как да ползва личните спасителни средства. 

 
               
 

                 Шкипер:  _________________________________           _________________ 

                                                    /  фамилия  /                                                / Подпис / 

 


