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Обява за състезание
Яхт клуб Порт Бургас (Организатор на проявата), съвместно с Пристанище Бургас и Община
Бургас имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат участие в

Международна Ветроходна Регата Порт Бургас
която ще се проведе в Бургас, България и южния район на Черноморското ни крайбрежие –

западно от линията н. Емине – н. Маслен нос,
в периода 04 - 07  Август 2016 г.

[DP] отразява правило, за което наказанието се постановява от Международно жури и би могло да
бъде по-малко от дискваливикация.
[NP] означава, че нарушение на това правило няма да бъде основание за протест от лодка.
[SP] отразява правило, за което Съдийската Комисия може да наложи стандартно наказание  без
изслушване.

1. Правила
1.1 Регатата ще се ръководи според правилата, както са дефинирани в Състезателните правила

по ветроходство (СПВ).
1.2 Специалните морски разпоредби на ISAF 2015 - 2016, категория 3 – къси морски гонки, от

Международните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСС).
1.3 Правилата на БАСКЯ за 2016 г.
1.4 Правилата на IRC за 2016 г.
1.5 Правилата на ORC за 2016 г.
1.6 Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по

ветроходство.
1.7 Обявата за състезанието и от Състезателните инструкции на проявата.

2. [DP][NP] Рекламиране и идентификация
2.1 От лодките може да се изисква да носят номер на носа и/или реклами, избрани и

осигурени от Организатора на проявата.
2.2 Всяка лодка трябва да има национални букви, разположени върху ветрилата.

3. Право на участие и заявки
3.1 Регатата е открита за всички лодки и състезатели, които отговарят на изискванията на

Разпоредба 19 на WORLD SAILING – Право на участие.
3.2 Лодките, имащи право на участие, могат да се заявят като попълнят формуляр за  заявка,

който ще бъде на разположение в регатния  офис  от  12:00  часа  в четвъртък 04.08.2016 г.
Формулярите за заявки ще могат да бъдат изтеглени и от уеб сайта на ЯХТ КЛУБ "ПОРТ
БУРГАС" и изпратени на ел. поща, посочена в т. 11.

3.3 В допълнение към изискванията на точка 3.2. е необходимо всички състезатели да подадат
подписани заявки и да се регистрират в регатния офис не по-късно от 10:00 часа на
05.08.2016 г.

3.4 При необходимост за визови цели, е задължително да се изпратят следните данни:
пълните имена по паспорт на състезателя (или треньор, водач на отбор, поддрържащо
лице, член на семейство, приятел и т.н.), номер на паспорта, дата и място на издаване, дата
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на валидност и фотокопие на паспорта показващо снимката и детайлите, изброени по-
горе.  В допъление трябва да се изпрати информация относно очакваната дата на
пристигане в България и входна точка.

3.5 Състезателите от българска националност, трябва да са в съответствие с правилата,
постановени от Българската Федерация по Ветроходство (валидна карта от  БФВ). Тази
карта трябва да се представи при регистрация.

4. Класификация
4.1 Няма да се прилагат класификационни изисквания (виж. СПВ 79).

5. Такси
5.1 Няма да се изискват такси за участие в регатата.

6. Формат на регатата
6.1 Регатата ще се състои от Единични серия със гонки, къс и дълъг морски рейс за всички

класове.

7. Програма

7.1 График на гонките:
Ден  1:  04-ти август 2016 Регистрация и обмер 12:00-18:00
Ден  2:  05-ти август 2016 Регистрация и обмер

Техническа конференция
Церемония по откриване на регатата
Гонки/Морски рейс (първи предупредителен сигнал)

08:00-10:30
10:30
11:00
13:00

Ден  3:  06-ти август 2012 Гонки/Морски рейс
Барбекю парти

TBA
TBA

Ден 4: 07-ми август 2016 Гонки/Морски рейс
Церемония по закриване на регатата

TBA
TBA

7.2 През последния ден от проявата няма да бъде даван предупредителен сигнал след 15:00.
7.3 Няма да бъдат провеждани повече от три гонки на ден.

8. [DP][NP] Обмер и проверка на оборудването
8.1 Всяка лодка трябва да притежава валиден IRC или ORC сертификат за 2016 г. Ако лодка

трябва да представи сертификата съгласно СПВ 78.2, тя трябва да го направи преди 10:30
часа на 05.08.2016 г.

8.2 Съгласно СПВ 78, състезателите са задължени да поддържат лодката си в съответствие с
класните правила (за целите на СПВ 78, се счита, че състезателите са собствениците на
лодката).

8.3 По време на регатата може да бъдат извършвани случайни проверки на оборудването.
8.4 Лодки без мерително свидетелство или валиден сертификат могат да участват в проявата в

свободно класиране.

9. Състезателни инструкции
9.1 Състезателни инструкции могат да бъдат получени по време на регистрацията в регатния

офис. Други документи, регламентиращи проявата ще бъдат публикувани заедно със
Състезателните инструкции.

10. Класове
10.1 Регатата ще се проведе на следните класове:

КЛАС “IRC” Килови  яхти,  притежаващи
IRC Сертификат

няма  ограничение  за  броя на състезателите,  но
те не могат   да   бъдат   повече   от   броя   на
членовете   на екипажа, предвиден в
позволителното за плаване
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“СВОБОДЕН” Килови яхти без IRC
сертификат

няма  ограничение  за  броя на състезателите,  но
те не могат   да   бъдат   повече   от   броя   на
членовете   на екипажа, предвиден в
позволителното за плаване

КЛАС “ORC” Килови  яхти,  притежаващи
ORC Сертификат

няма  ограничение  за  броя на състезателите,  но
те не могат   да   бъдат   повече   от   броя   на
членовете   на екипажа, предвиден в
позволителното за плаване

10.2 При  заявяване на  достатъчен брой  лодки (минимум 4 яхти от клас),  “IRC”, ORC яхтите
могат  да бъдат  разделени на две или  повече  групи.

11. Място на провявата
11.1 Мястото на проявата е на следния адрес:

Яхт клуб Порт Бургас

Пристанище Бургас,
ул. Александър Батенберг 1, Бургас 8000, България
Tel: (+359 56) 822302;
Mob: (+359 888) 950344;
Fax: (+359 56) 822302;
E-mail: events@yachtclubportbourgas.org
Web: www.YachtClubPortBourgas.org
Coordinates: 42°29'1.28"N   27°28'59.14"E

11.2 Състезателният полигон ще бъде в южния район на Черноморското ни крайбрежие –
западно от линията н. Емине – н. Маслен нос.

12. Състезателни разстояния
12.1 Състезателните разстояния ще бъдат срещу и по вятъра и/или къс и дълъг морски рейс и

ще бъдат уточнени в Състезателните инструкции на проявата.

13. Протестна комисия
13.1 В съответствие със СПВ 91 (a) ще бъде назначена протестна комисия.

14. Класиране
14.1 Ще се прилага минималната точкова система от Приложение А на СПВ.
14.2 Яхтите от клас IRC и ORC по коригирано време по системата “време за време”.
14.3 Яхтите от Свободен ще  бъдат  класирани  по  ред  на финиширане.

15. Награди
15.1 Награди ще бъдат раздадени на всяка лодка, класирана на първо, второ или трето място

във всяка група и клас. Наградният фонд за проявата е 3 000 лева.

16. Ограничаване на отговорност
16.1 Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност. Виж СПВ 4,

Решение за състезаване. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или
юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за
имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили
преди, по време или след проявата.

17. [DP][NP] Медийни права, камери и електронно ободурдване
17.1 С участието си в проявата, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на

Организатора на проявата и на неговите спонсори за вечни времена правата да заснема,
използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов материал, заснет на
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живо или записан, както и други репродукции на състезателите, заснети по време на
проявата.

17.2 От лодките може да се изиска да носят камери, звуково оборудване и да разположат
оборудване според изискванията на организатора на проявата.

17.3 Определени състезатели може да се наложи да присъстват на прес конференция.

18. Застраховка
18.1 Всяка лодка трябва да имат застраховка за вреди причинени на трети лица.


