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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗАХОДУ 
 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням регати здійснють : 
  Zatoka Sailing Club (Одеська обласна дитячо-юнацька школа з 

вітрильного спорту); 
      Громадська організація "Вітрильна  федерація України"(далі ГО ВФУ), 

Відокремлений підрозділ  ГО ВФУ «Вітрильна федерація одеської області»; 
Судноплавна компанія «ООО Мадоніч» 

Парк-готель «Ліман»  
Одеський перегоновий яхт-клуб (ORYC). 

 
Безпосереднє керівництво проведенням змагань і суддівство здійснюється 

Перегоновим і Протестовим комітетами, призначеними Повноважним 
організатором. 

 
1. ПРАВИЛА І КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ 

Регата проводиться за: 
1.1 Правилами, як це визначено у Правилах вітрильних перегонів (ПВП)       
2017 – 2020, за винятком змін, що їх буде внесено у Вітрильницьку інструкцію; 
1.2     Чинним Регламентом; 
1.3 Правилами класів; 
1.4 Правило 61.1 "Інформування протестуючого" змінюється таким чином: 
Додати до правила 61.1 (a) "Протестуючий човен повинен повідомити 
перегоновий Комітет про човен/човни, які є опротестованими на фінішній лінії 
відразу після фінішу. 
1.5 Правило 40 та преамбула до частини 4 змінюються так: 
1.5.1 Перше речення правила 40 викреслюється і замінюється наступним:  
«Кожен учасник змагань повинен носити особистий засіб плавучості (PFD)    
згідно з правилом 4.2 (a) класу, належним чином вдягнутий під час перебування 
на воді, за винятком тимчасового додавання або зняття одягу». 
1.5.2 Додати до преамбули частини 4 після "у перегонах":", за винятком  
правила 40.»  
1.6 Зміни Правил будуть відображені у вітрильницькій інструкції.    
1.7 Офіційною мовою заходу є українська, але, у разі розбіжностей щодо 
тлумачення правил перегонів, правил щодо спорядження і правил  класів – 



 

перевага надаватиметься англомовним текстам.   
 2. [DP] РЕКЛАМА 

Яхти повинні нести рекламу, обрану і надану повноважним організатором. 
3. Умови допуску учасників, заявки і запис 
3.1. Змагання відкриті, особисті. Кожний учасник регати має відповідати 
вимогам ПВП 75.2. та приписам ВФУ щодо правила 75. 
3.2. Регата відкрита для яхт класів: 
-  Оптиміст (юн., дів.)  не старші ніж 2005 року народження. 
- Laser 4.7 (юн.,дів.) не молодші 2008 року народження, та не старші ніж 2003 
року народження. 
- Laser Radial - відкритий клас, чоловіки та жінки будь-якого віку.   
3.3. Заявки для участі у змаганнях подаються в інтерактивному вигляді через 
веб-сайт https://sail-races.com/ клубом, спортсмени якого братимуть участь у 
регаті. Також на e-mail ltd_madonich@ukr.net необхідно надіслати наступну 
інформацію: назва клуба, клас яхт учасників, ім`я та прізвище спортсменів; рік 
народження; вітрильне число та назву країни, номер мобільного телефону 
представника учасника.       
3.4.  Перегоновий офіс відчинено: 
24 березня з10:00 до 17:00 
25 – 28.03.2020 з 08:00 до закінчення роботи Протестового комітета.                      
Час роботи Перегонового офісу може буди подовжений за рішенням 
Перегонового комітету. 
3.5. Остання реєстрація учасників має буди здійснена у перегоновому офісі не 
пізніше за 17:00 у вівторок, 24 березня 2020 року. 
3.6. Під час реєстрації кожен учасник має перевірити відповідність особистих 
відомостей, наданих в елекетронному вигляді Повноважному організатору.  
3.7. Проведення перегонів у разі допуску до них тільки однієї яхти не 
передбачається.  
4.  ВНЕСКИ 
4.1 Внесок за участь у змаганнях для кожного спортсмена складає 400 грн., який 
має бути сплачений у повному обсязі на реєстрації 24 березня 2020 року. 
4.2  Плата за участь у регаті включає: 
- забезпечення безпеки проведення регати; 
- витрати на суддів - проїзд, проживання та харчування, оплата роботи; 
-  оренду суддівських суден із забезпеченням їх паливно-мастильними 
матеріалами ; 
-  нагородну атрибутика, тощо. 
5. ФОРМАТ ПЕРЕГОНІВ 
Змагання складатимуться з перегонів флоту. 
6. ПРОГРАМА   ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
6.1. Розклад перегонів 
24 березня, вівторок 10:00 – 
12:00 
12:30 – 13:00 
14:00 
18:00 

Офіційний день приїзду 
Контрольний огляд, реєстрація учасників 
Брифінг  
Тренувальні перегони 
Церемонія відкриття  

25 – 28 березня середа – субота  

mailto:ltd_madonich@ukr.net


 

10:00 
11:00 

Брифінг 
Перегони 

28 березня, субота Урочисте нагородження переможців. 
Розклад перегонів може бути змінений в залежності від погодних умов.  
6.2. Докладнішу інформацію про перегони буде надано у Вітрильницькій 
інструкції. 
7. ВИМІРЮВАННЯ/ ОГЛЯД ОБЛАДНАННЯ 
7.1 Усі учасники змагань повинні дотримуватись Правил класів. Човни можуть 
бути перевірені в будь-який час на березі та на воді. Кожна яхта має бути 
доступна для огляду щодо перевірки відповідності Правилам класу.  
7.2 Заміна пошкодженого або втраченого обладнання не дозволяється, якщо 
заміна не схвалена Перегоновим комітетом. Запити на заміну надаються до 
Перегонового комітету при першій можливості. 
7.3 Заміна пошкодженого обладнання може бути дозволена за умови, що 
відповідна форма була надана до Бюро регати, а пошкоджене та замінне 
обладнання перевірено Вимірювачем, а замінне обладнання пройшло 
вимірювання. 
7.4 Якщо заміна була проведена на воді між перегонами, пошкоджено та 
встановлено оснащення повинні бути представлені Вимірювачу після закінчення 
перегонів. У цьому випадку заміна підлягає затвердженню Перегоновим 
комітетом, наданому заднім числом. 
 
8. ВІТРИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ 
Вітрильницька інструкція буде надана під час реєстрації у Перегоновому офісі 
регати. 
9. АКВАТОРІЯ ПЕРЕГОНІВ 
Регата відбудеться в смт Сергіївка, Одеська область, Україна. Місцем стоянки є 
пляж біля мосту, а зоною для перегонів є акваторія навпроти берегового 
майданчика. Схема акваторії у додатку №1.  
10.  ДИСТАНЦІЇ ПЕРЕГОНІВ 
Схеми дистанцій буде додано до Вітрильницької інструкції. Інформація щодо 
зміни схеми дистанції будуть оприлюднені на дошці офіційних повідомлень та 
дубльовані на веб-сайті заходу. 
11. СИСТЕМА ЗАЛІКУ  
11.1 Застосовуватиметься лінійна система заліку згідно з Додатку А ПВП 4.1. 
11.2 Регата буде вважатись такою, що відбулася, якщо буде проведено 
принаймні  3 перегони. 
11.2. Заплановано проведення 12 перегонів.   
12.  СИСТЕМА ПОКАРАНЬ 
12.1 Додаток Р ПВП – застосовуватиметься покарання Р2.1  та Р2.2. 
 P 2.3 не буде застосовуватиметься. Тож  щоразу, після отримання першого 
покарання, човен якого покарано, повинен покинути район перегонів. Якщо він 
цього не зробить, він буде дискваліфікований  без слухання, і цей результат не 
буде вилучатися із загальних результатів. Це э зміною додатку Р ПВП.  
13. БЕЗПЕКА ТА СУДНА ПІДТРИМКИ 



 

13.1. Судно або учасник перегонів мають надати всіляку, на яку тільки 
спроможні, допомогу будь-якій особі або судну, які є у небезпеці. 
13.2. Учасники змагань повинні носити рятувальні жилети, що надійно 
закріплені, весь час, коли вони знаходяться на воді, за винятком короткого часу 
для перевдягання або впорядкування одягу чи особистого спорядження. Це є 
зміною правила 40.  
13.3. Для безпеки проведення змагань тренери повинні мати судна підтримки 
(тренерський катер). 
13.4. Судна підтримки, тренерські катери до початку змагань повинні бути 
зареєстровані у бюро регати і знаходячись на воді, виконувати вказівки 
Перегонового комітету щодо надання допомоги суднам або особам, які зазнають 
лиха. 
13.5. Судна підтримки: катери керівників команд, обслуговуючого персоналу і 
власне тренерські катери, повинні суворо додержуватися «Обов’язкових 
настанов ВФУ щодо користування тренерськими катерами», якщо тільки не 
буде зазначено іншого у Вітрильницькій інструкції для катерів, які взяли на себе 
виконання обов'язків за проханням Повноважного організатора. 
 

14.  ОРЕНДА ЧОВНІВ. 
14.1 Плата за оренду човна классу Оптиміст складає 2 700 гривень за регату. 
Щодо оренди човна необхідно звернутися до організаційного комітету:  
ltd_madonich@ukr.net  
15.  РОЗМІЩЕННЯ 
15.1 Організаційний комітет забезпечує безкоштовне проживання для всіх 
іноземних команд (двох дорослих та спортсменів). Безкоштовне проживання 
включає сніданок, ланч та вечерю. Дати проживання, які забезпечує 
Організаційний комітет для іноземних команд з 24 по 28 березня 2020 року. 
15.2 Готель «ЛИМАН» розташований в декількох хвилинах ходьби від місця 
проведення змагань. Він показаний у Додатку №1. 
Адреса та контакти: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н, смт. 
Сергіївка, Набережна Ротерхема, 14. 
- Телефон: +38 067 799-05-24 
- E-mail: info@liman.com.ua;  www.liman.com.ua 
15.3 Вартість проживання у готелі – 400 гривень за особу.  
 
16. МІСЦЕ СТОЯНКИ  
Судна мають розташовуватися на стоянку на призначених для них місцях.   
17. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ 
Переможці і призери регати у відповідних номерах програми нагороджуються за 
наступним: 
 у класі Оптиміст - перші десять найкращих спортсменів в загальному заліку. 
(Якщо загальна кількість учасників буде не менше ніж 50 осіб) 
- перші три спортсмени 2009 р.н. і молодші; 
- перші три спортсмени серед дівчат; 
- перші три спортсмени серед юнаків. 
у класі Laser 4.7: 
- перші три спортсмени серед дівчат; 

mailto:ltd_madonich@ukr.net
mailto:info@liman.com.ua
http://www.liman.com.ua/


 

- перші три спортсмени серед юнаків. 
у класі Laser Radial: 
- перші три спортсмени в загальному заліку.  
18. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
18.1 Попри те, що буде вжито всіх можливих заходів, аби зробити перегони як 
найбезпечнішими і кожний із спортсменів має бути певним, що у разі він 
потерпає на воді, кваліфікаційну допомогу буде надано вчасно, Організаційний, 
Перегоновий і Протестовий комітети, обслуговуючий персонал та керівні особи 
змагань не беруть на себе юридичної відповідальності за життя, можливі травми 
учасників, пошкодження або втрату майна, які можуть спричинитися через 
участь у змаганнях або у зв'язку зі змаганнями.  
Кожний учасник відповідно до правила 4 ПВП (рішення про участь у перегонах) 
бере участь у перегонах на свій власний розсуд і відповідальність. Організатори 
змагань, перегоновий і протестовий комітети та інші офіційні особи, які 
проводять перегони, не беруть на себе юридичної відповідальності за життя, 
можливі травми спортсменів, пошкодження або втрату майна, що спричинилися 
у змаганнях або у зв'язку зі змаганнями. 
18.2 Всі учасники змагань та їх пітримуючи особи несуть персональну  
відповідальність за свої дії підчас проведення регати.  
19. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за адресою: 
Курорт Сергіївка, одеська обл., вул., Черноморська 30  
Тел. +380674818458; 
 E-mail: ltd_madonich@ukr.net 
Сторінка Facebook: 
https://www.facebook.com/events/190975025506734/ 

Бажано, щоб кожна команда мала національний прапор та прапор клубу. 
 

ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОДАТОК №1 

Червоний маркер – місце проведення та стоянки човнів.  
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Зелений маркер – готель «Лиман». 
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