
Доповнення до Стандартної вітрильницької інструкції
дистанція «CHARLY» 

ВІДКРИТА РЕГАТА КРЕЙСЕРСЬКО-ПЕРЕГОНОВИХ ЯХТ
КУБОК « Чорноморського яхт-клубу»

 17.07.2020 – 19.07.2020                                                                    м. Одеса, «Отрада», 
                      ДП «Чорноморський яхт-клуб»

2.2 Перегоновий офіс знаходиться в павільйоні Чорноморського яхт-клубу
2.3 Перегоновий офіс відчинено:

17 липня з 12:00 до 18:00 
18 липня з 09:00 і принаймні до закінчення роботи протестового комітету в інші дні регати. Час

роботи Перегонового офісу може буди подовжений за рішенням Перегонового комітету.

7.          ПРОГРАМА І РОЗКЛАД ПЕРЕГОНІВ 

 

?

7.2.Останього дня перегонів(19.07.2020) жоден стартовий сигнал не подаватиметься після 15:00 години.
9. Райони перегонів
Перегони відбуватимуться на акваторії Одеської затоки (відповідно схеми району перегонів)
11.            ЗНАКИ 
11.1   Поворотними знаками дистанції, будуть навігаційні знаки з наступними координатами, 
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11.3 Стартовими знаками слугуватимуть судна перегонового комітету та пірамідальний буй червоного
кольору.
11.4 Фінішними  знаками  слугуватимуть  судна  перегонового  комітету  та  пірамідальний  буй  жовтого
кольору.
13.           СТАРТ
13.2 Стартова лінія буде між штоком з помаранчевим прапором на стартовому судні і стартовим знаком з
лівого боку стартової лінії.
13.7 Порядок першого старту дня: Platu25, SB20, STAR, FINN
15.  ФІНІШ
Фінішна лінія буде між штоком з синім прапором на борту фінішного судна та фінішним знаком на її
правому кінці (відповідно до схеми дистанції).
16. СИСТЕМА ПОКАРАНЬ.
Застосовуватимуться залікові покарання за правилом 44.3 з наступними умовами: 

17 липня П’ятниця

12:00 -18:00 Реєстрація учасників 

18липня Субота

09:00 Збори капітанів

10:00 Урочисте відкриття

11:30 Старт маршрутних перегонів

19 липня Неділя

09:00 Збори капітанів

10:30 Старт маршрутних перегонів

17:00 Нагородження переможців 



16.1.    Судно,  яке  не  скористалося  з  передбаченої  правилом  44.3(а)  можливості  визнати
порушення ним правила, фінішувало та після слухання протесту визнане таким, що порушило
правило Частини 2, але не дискваліфіковане на перегони,  підлягає  заліковому покаранню на
50% місць, вiд кiлькостi заявлених у залiковiй групi.
16.2.  Судно, яке фінішувало та, ще перед початком слухання протесту визнало порушення ним
правила Частини 2, підлягає заліковому покаранню на 30% місць,  вiд кiлькостi заявлених у
залiковiй групi.
16.3.  Судно, яке, діючи за правилом 44.3(с), повністю визнало порушення ним правила Частини
2, фінішувало,  і не було опротестованим, підлягає заліковому покаранню на 20% місць,  вiд
кiлькостi заявлених у залiковiй групi.
16.4. Заліковий стан інших суден не змінюється;
16.5. Два та більше суден можуть отримати однакову кiлькість очок. Проте, покарання не може
призводити до того, щоб судно отримало кількість очок гіршу за DNF.
20. ОБМЕЖЕНИЙ ЧАС. 

                20.1   Для суден дивізіону ORC  обмежений час маршрутних перегонів визначається відповідно
до  правил  ORC.  Таблиця  обмеженого  часу  кожної  яхти  учасника  буде  вивішена  на  дошці
повідомлень до початку перегонів.
20.2 Обмежений час груп FREE та CARTER 30 під час маршрутних перегонів складає 6 годин.
19. ЗАЛІК
19.5  Гандикапування для дивізіонів «Sportboat» та «Bigtboat» здійснюватиметься переважно за
системою IMS & ORC Club Triple Number – тобто, з використанням набору з трьох коефіцієнтів
коригування часу проходження дистанції ToT(Low, Medium or High) для трьох діапазонів сили
вітру. Повноважний організатор надає право Перегоновому комітетові застосувати інші варіанти
заліку IMS & ORC Club, відповідно до умов, за яких відбуватимуться конкретні перегони та
правил, перелічених в п. 1. 
19.6   Залік у дивізіоні «Free» та CARTER 30 здійснюється по фактичному прибуванню яхти на
фініш. 
19.7  Заявлене і допущене до змагань судно, яке в жодних перегонах регати не з’явилося до
району  старту (DNC), вважатиметься таким, що не брало участі у змаганнях, і в остаточних
протоколах змагань зазначатиметься як таке, що "не брало участі".
19.8. Проведення  перегонів,  у  разі  допуску  до  них  менше  двох  суден  в  окремому  номері
програми, не передбачається.

Голова перегонового комітету дистанції Bravo

схеми проходження дістанції, за посиланням,
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