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ЗМАГАННЯ, ЯК ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАНІЗАТОР, ПРОВОДИТЬ 
 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЛАСУ «420» 
 

разом з 
дитячо-юнацьким спортивним вітрильним клубом «Гіпаніс», 

ОСДЮШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» та Миколаївською 
обласною федерацією вітрильного спорту (осередок ВФУ) 

та у співпраці 
з 

УПРАВЛІННЯМ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕГОНИ 

 
1. ПРАВИЛА 
1.1. Регата проводиться за правилами, як їх визначено у Правилах вітрильницьких 
перегонів ПВП 2017-2020. 
1.2. Правила перегонів і Правила класів можуть зазнати непринципових змін. У разі 
запровадження таких змін, їх повний текст міститиметься у вітрильницькій інструкції. 
1.3. Деякі із приписів ВФУ, не зазначених у приписі ВФУ до ПВП 87 можуть бути змінені 
вітрильницькою інструкцією. У разі запровадження таких змін, їх повний текст міститиметься у 
вітрильницькій інструкції. 
1.4. Офіційною мовою Регати є Українська. Проте у разі виникнення мовної неузгодженості 
щодо ПВП і Правил класів переважатиме англомовний текст. 
 
2. РЕКЛАМА 
Реклама  має  відповідати  вимогам  Кодексу  про  рекламування,  Статутного  Положення  ISAF  
20. 
 
3. УМОВИ ДОПУСКУ, ЗАЯВКИ І ЗАПИС 
3.1 До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які відповідають вимогам Кодексу про 
право на допуск, (Статутне положення ISAF 19). Українські спортсмени мають бути членами 
ВФУ. 
3.2 До участі у перегонах допускаються спортсмени не молодші ніж 2006 року народження, які є 
членами національних асоціації класу «420» 
*Персональні винятки щодо осіб, молодших за зазначений віковий ценз, можуть бути зроблені 
за наявності дозволу лікаря ЛФД і вчасного звернення заявника (батьків, тренера) до 
Повноважного організатора з прийняттям на себе відповідальності за рівень спортивної 
підготовленості учасника. 
3.3 На реєстрації перед початком регати кожен екіпаж має подати запис на участь 
встановленого зразку та пред’явити наступні документи: 

 документ, який засвідчує особу і вік кожного з членів екіпажу; 
 на кожного з членів екіпажу – документ, який підтверджує його членство у НПО; 
 для  стернового  –  кваліфікаційний  документ  на  право  керування  відповідним  



вітрильним судном; 
 для українських учасників - Індивідуальну залікову книжку спортсмена; 
 вимірювальне свідоцтво (сертифікат) і здати його копію; 
 дійсне страхове свідоцтво на суму не меншу 2500грн. 

3.4  Усі  витрати  щодо  відрядження  учасників  і  транспортування  яхт,  добові  та  квартирні  
для спортсменів і тренерів, несуть організації, що їх відряджають. 
Витрати по проведенню змагань (оплата суддів, забезпечення ГСМ катерів обслуговування, 
оренда автобуса) та нагородження учасників бере на Повноважний організатор. 
 
4. ВНЕСКИ 
Вітрильницькою інструкцією може бути запроваджено стартовий та протестовий внески, які 
будуть не більшими, ніж дозволено приписом ВФУ до ПВП 60.1(b). 
 
5. ПРОГРАМА – РОЗКЛАД ПЕРЕГОНІВ 

 

 
1 жовтня, 

понеділок 

09.00 - 
10.30 
11.00 
12.00 

Реєстрація, контрольний огляд, контрольне 
вимірювання
Брифінг. 
Старт перших перегонів дня 

 

2 жовтня, 
вівторок 

 

10.30 Брифінг для представників команд, тренерів. 
До трьох чергових перегонів на день. Планований 
час. попереджувального сигналу для перших 
перегонів дня - 

  
 
 

3 жовтня, 
середа 

 

10.30 
 
 
 
 

Брифінг для представників команд, тренерів. 
Один - два чергових перегони. Планований час 
попереджувального сигналу для перших перегонів 
дня 11.27. Жоден стартовий сигнал не 
подаватиметься після 14.00. 

 

6. ВІМІРЮВАННЯ 
Повне вимірювання не вимагатиметься, але на реєстрації на кожне судно має  бути пред’явлено 
доказ наявності дійсного вимірювального свідоцтва, чи сертифіката. Окрім того, може бути 
проведене неповне контрольне вимірювання і огляд, обсяг якого буде зазначено у 
вітрильницькій інструкції. 
 
7. ВИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ 
Вітрильницька інструкція вручатиметься 1 жовтня під час реєстрації у клубі «Гипаніс». 
 
8. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
8.1 Місцем базування при проведенні регати буде клуб „Гіпаніс”. 
8.2 Перегони проводитимуться на акваторії Південно-бузького ліману. 
 
9. ДИСТАНЦІЇ 
Перегони відбуватимуться на дистанціях Олімпійського типу, які за конфігурацією являтимуть 
собою композиції   із   навітряно-підвітряних   і   трикутних   відрізків.   Довжина   дистанцій   
відповідатиме приблизній тривалості кожних окремих перегонів – 45 – 90 хвилин. 
 
10. ЗАЛІК 
10.1 Планується проведення 10 перегонів. Змагання вважатимуться такими, що відбулися, 
якщо буде завершено принаймні 3 перегони. 
10.2  У  разі  завершення  5  –  8  перегонів,  вилучатиметься  один,  а  9  -  10  перегонів  –  два  
гірших результати із загального заліку судна. 
 
11. СУДНА ПІДТРИМКИ 
11.1 На будь-які судна підтримки, тренерські катери, тощо, може бути покладено додаткові 
обов’язки щодо безпеки проведення перегонів. 
 



12. МІСЦЕ СТОЯНКИ 
Судна мають розташовуватися на стоянку у яхт клубі на призначених для них 
місцях. 
 
13. РАДІОЗВ’ЯЗОК 
Судно, що є у перегонах, має а ні здійснювати радіо посилань, а ні приймати радіосигналів, які 
не є доступними для всіх суден. Це обмеження стосується також і мобільних телефонів. 
 
14. НАГОРОДИ 
14.1 Переможців та призерів буде відзначено призами від Української асоціації класу «420». 
 
15. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Змагуни беруть участь у регаті на свій власний розсуд і відповідальність. Дивись правило 4, 
Рішення про участь у перегонах. Попри те, що організаторами змагань буде вжито всіх 
можливих заходів, аби зробити перегони як найбезпечнішими, і кожний із учасників регати, має 
бути певним, що у разі він потерпатиме на воді, кваліфікована допомога прийде вчасно, 
Повноважний організатор, Перегоновий і Протестовий комітети, обслуговуючий персонал та 
керівні особи не беруть на себе юридичної відповідальності за життя, можливі травми учасників, 
пошкодження або втрату майна, що можуть спричинитися через участь у змаганнях або у зв'язку 
зі змаганнями. 
 
16. СТРАХУВАННЯ 
Кожний з учасників перегонів має бути застрахованим на період проведення змагань на 
суму не меншу 2500грн. 
 
17. ПОДАЛЬША ІНФОРМАЦІЯ 
Для уточнення наявної і отримання додаткової інформації звертатися за 
адресами: 
Клуб «Гіпаніс», м.Миколаїв, вул. Бузький бульвар, 16а 
тел.: (067) 486-15-17, (095) 888-55-32 
e-mail: begemoth@gmail.com 

 
 
 
 
Президент дитячо-юнацького 
спортивного вітрильного клуба «Гіпаніс» ______________________________     Калинчев П.К. 
 

 
 
 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ ДЛЯ УЧАСТІ У 
ЗМАГАННЯХ 


