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1.ПРАВИЛА
1.1.Змаганняпроводятьсяза:

- Змагання проводяться за правилами,як це визначено у

Правилахвітрильнихперегонів(ПВП)2017–2020,завинятком

змін,щоїхбудевнесеноуВітрильницькуінструкцію;

- Спеціальними обов’язковими настановами ISAF щодо

крейсерських перегонів 2017–2020 (ISAF Offshore Special

Regulations)длякатегорії4;

- ПравиламиМіжнародноїсистемивимірювання(IMSRules);

- Правилами рейтинговоїсистеми Конгресу з крейсерських

перегонів(ORCRatingSystem Rules);

- Посібником ВФУ щодопроведеннякрейсерськихперегонівта
іншихперегонівнакрейсерськихяхтахвУкраїни;

- Прирозходженнізтранспортнимитаіншимисуднами,якіне
берутьучастіуперегонах,діютьМПЗЗС;

1.2. Правила перегонів застосовуються у зміненому згідно з
правилом86увигляді:

a)представлятисудно,якеєстороною упротесті,можетільки
довірена (відповідальна)особа за ПВП 46,капітан або помічник
капітанацьогосудна,якщотількиПротестовийкомітетнематиме
слушнихпідставвважатиінакше.Цеєзміноюправила63.3(а);

b) правила перегонів можуть зазнати іншихнепринципових
змін.В разізапровадження таких змін,їх повний текст буде
викладеноуВітрильніінструкції;

c)вразірозбіжностейщододеталейПоложенняпроперегониі
Вітрильноїінструкції–переважатиметекстВітрильноїінструкції.

2.РЕКЛАМА
2.1.Взмаганняхсуднотайогоекіпажмаютьправо несенняреклами
щонеперечитьЗаконуУкраїнипрорекламу.

3.УМОВИДОПУСКУ,ЗАЯВКИІЗАПИС
3.1.Змаганнявідкриті,особистітавідносятьсядочетвертоїтап’ятої

категоріїСпеціальнихОбов'язковихНастанов(СОН)OSRISAF2017-
2020.
3.2.Доучастівзмаганняхдопускаються крейсерсько-перегонові
яхти,якіза

своїмивимірювальнимисертифікатамивідповідаютьдивізіонам,
зазначенимуп.5цьогоПоложення.
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3.3.Капітансуднатайогопомічник(уразінаявності)повиннімати
кваліфікацію,якавідповідаєіснуючимвимогамщодокерування
вітрильнимсудномзвідповідноюплощеювітрилвумовах,які
відповідаютьСОНOSRISAFпевноїкатегорії.

3.4.Підчасреєстраціїкоженекіпажмає:
3.4.1.Пред'явити:
а)насудно:

-акттехнічногоогляду,чиннийна2019рік;
-чиннепосвідченнянаправокеруваннявідповідним судном

(тількидлякапітанатайогопомічника);
-підтвердитичленствовВФУ.

3.4.2.Здати:
- записнаучастьразом здеклараціямизавстановленою ВФУ

формою12;
- копіюсертифікатувимірювання;
- копиюсертифікатуспортивногосудна;

-копіюАктутехнічногоогляду,чинногона2019рік.

4.ВНЕСКИІВИТРАТИ
4.1.Стартовівнески для крейсерсько-перегонових яхтскладають
200,00грн.

з членаекіпажу.
4.2.Протестовийвнесокскладає200,00грн.
4.3.Витратинавідрядженняучасників(проїзд,добовіудорозі,

транспортуванняматеріальноїчастини,проживання,харчування,
сплата

стартовихвнесків)–зарахунокорганізації,щовідряджує.
4.4.Витратинаоплатусуддівства,нагородженняекіпажівзарахунок

стартовихвнесківучасників.
4.5.ДляпроведеннязмаганьПовноважніорганізаторизабезпечують

наявністьнеобхіднихтехнічнихзасобів,оргтехніки.
4.6.ДП«Чорноморськийяхт-клуб»забезпечуєстоянкуяхтв

відповідності

зтарифами дляспортивныхсуден,здійснюєпропускучасників

та

транспортнихзасобівнатериторіюяхт–клубу.

5.РОЗПОДІЛСУДЕННАДИВІЗІОНИ
5.1.Розподіляхтподивізіонамбуденаданоувітрильнійінструкції.

5.2.Яхти,щонемаютьдійсногосертифікатуORC,будутьвіднесенідо
вільного дивізіону.
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6.ПРОГРАМА-РОЗКЛАДПЕРЕГОНІВ
6.1.Запланованопроведення2перегонів.
6.2.Календарзмагань:

13вересня,

п'ятниця

Офіційнийденьприїзду
14:00-18:00-реєстраціяучасників
Рейс-офісЧорноморськогояхт-клубу

14вересня,субота 09:00–брифінгдлякапітанівтасуддів
10-30–стартпершихперегонівднявОдеські
затоці,маршрутніперегони.

15вересня,неділя 09:00– брифінгкапітанів

10:30–стартдругихперегонівдня

17:00–нагородженняпереможців.Закриття
змагань(фотоівідеодня,)
Чорноморськийяхт-клуб

6.3.Докладнішуінформацію проперегонибуденаданоуВітрильній
інструкції.

7.КОНТРОЛЬНИЙОГЛЯДТАВИМІРЮВАННЯ

7.1.Перевіркавідповідностісуднавимогам правил вимірюванняі
наявності

обов’язкового спорядження,чи у разіпротесту учасника,чи
протесту

перегонового комітету, може бути зроблена після будь-яких
перегонів.

8.ВІТРИЛЬНАІНСТРУКЦІЯ
8.1.Вітрильнаінструкціябуденадаватисяучасникамприреєстрації.

9.МІСЦЯПРОВЕДЕННЯПЕРЕГОНІВІДИСТАНЦІЇ
9.1.ЗмаганняпроводятьсяуПЗЧЧМ.
9.2.Схема дистанцій (Додаток № 1)буде надано в вітрильній
інструкції.

10.СИСТЕМАПОКАРАНЬ
10.1.Покарання за порушенням правил – на 50% місць свого
дивізіону,якщо

ним порушеноправиловимірюванняабоякесьізСОН OSRISAF
2017-

2020,щостосуєтьсябезпекисудната/абоекіпажу,абоякщочерез
скоєнепорушенняпокращилисяшвидкісніхарактеристикисудна(у
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разіпорушеннянерозглядаєтьсязаправилом69):
-неменше,ніж на10%,аленебільше,ніж на30% місць,уразі

скоєнняіншихпорушень;
-уразіневідповідностісуднайогосертифікатувимірюванняза

системоюORC,абонезначнимиєвідхиленнямивідвимогвідповідної
категоріїСОН OSR ISAF,Протестовий комітет може навіть іне
накладатижоднихпокарань.*

*Донезначнихнеможутьбутивіднесенінаступніпорушення:
a)порушеннявимог,щодобезпекиособистогоскладуекіпажуі

таких,щостосуються:рятувальнихзасобів(рятувальніплоти,жилети,
круги,страхувальнілямковіпояси,кидальнікінці),захиснихпристроїв
(леєри,ут.ч.страхувальнірелінги,ляди люків,системи кріплення
важкого обладнання,вогнегасники),засобів сигналізаціїізв’язку
(свистки, горни, ліхтарі, радіостанції), навігаційних вогнів і
радіолокаційних відбивачів, швартового і якірного пристроїв,
медикаментів.

b) порушення, через які покращуються швидкісні
характеристикисудна:відсутністьнаоблавкузаявленогоштатного
обладнанняібаластуабонавмиснепереміщенняйогозіштатного
місця;перевищення дозволенихрозмірів вітрил;несення вітрил у
недозволений спосіб;зміни будь-якихвимірювальнихвеличин,які
призвелидозбільшенняперегоновогобалубільш,ніжна0,5%.

c)Дискваліфікація;сходженнязперегонів.
Судно,якепорушилоЗасадничіправила1-5,правила28.1,41,42

та52,абобрутальнопорушилоправилоЧастини2,абосертифікат
ORC,якийвизнанийнедійсним,підлягаєдискваліфікації.

Як зазначено у правилі67,Протестовий комітет може без
слуханняпокаратисудно,якепорушилоправило42.

11.ЗАЛІК
11.1.Місця у дивізіонах визначаються за сумою очок в двох
перегонах.
11.2.Вразіоднаковоїкількостіочокузагальномузалікуперевага

надаватиметьсяяхтам,щомаютькращийрезультатуостанньому
перегоні.

11.3.Залікпроводитиметьсяокремопокожномудивізіону.
11.4.ЛінійнасистемазалікузаДодаткомАПВПзастосовуватиметься:
запершемісцеукожнихперегонахсудноотримуватиме1,0очка;за
другемісце2,0очка;затретє місце3,0 очкаіт.д.,вмаршрутних
перегонахкількістьочокподвоюється:
12.СУДНАПІДТРИМКИ

12.1.Набудь-якісуднапідтримки,тренерськікатери,тощо,можебути
покладено додаткові обов’язки щодо безпеки проведення

перегонів.
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13.МІСЦЕСТОЯНКИ
13.1.МістоОдеса,Чорноморськийяхт-клуб.

14.РАДІОЗВ'ЯЗОК
14.1.Кожнесудноповинневпродовжперегонівматипрацюючурацію
іне

вимикатиїї,докинедістанетьсямісцястоянки.
14.2.На кожномусудніповинно бути щонайменше два мобільних
телефони,якібудутьвказанівдекларації.

15.НАГОРОДЖЕННЯ
15.1. Яхти, які посіли три перші місця у своїх дивізіонах,
нагороджуютьсякубками,дипломами,тамедалями.

16.БЕЗПЕКАІВІДМОВАВІДВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
16.1.Капітаннесеповнувідповідальністьзабезпекусуднатайого
екіпажу,а

також,занаявністьобладнаннятазабезпеченнясуднавідповідно
до

вимогщодокрейсерськихперегонівчетвертоїтап’ятоїкатегорії
COH

OSRISAF(відповідноподивізіонах).
16.2.Кожнийучасникмаєпам’ятати,щовінбереучастьуперегонах
насвій

власнийризик(дивитьсяПВП4)іповиненбутизастрахованим
відповіднодоп.17цьогоПоложення.

16.3.Поприте,щобудевжитовсіхможливихзаходів,абизробити
перегони якнайбезпечнішимиікожнийзучасниківмаєбути

певним,
щоуразіякщовінпотерпатименаводі,кваліфікованудопомогу

буде
надано вчасно.Організаційний,ПерегоновийіПротестовий

комітети,
обслуговуючийперсоналтакерівніособизмаганьнеберутьна

себе
юридичноївідповідальностізажиття,можливітравмиучасників,
пошкодженняабовтратумайна,якіможутьспричинитисячерез

участьу
змаганняхабовзв’язкузізмаганнями.

13.4.Уразіприпиненняучастіуперегонахкапітансудназобов'язаний
усіма

можливимизасобамиінформуватипроцеПерегоновийкомітет.

17.СТРАХУВАННЯ
17.1.Кожнесудно–учасникзмаганьповинніматинаперіодзмагань
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дійснестраховесвідоцтвострахуваннявідповідальностіперед
третіми

особамизурахуваннямР&Іумовнасумунеменшу 150,00тис.
грн..

18.ДОДАТКОВАІНФОРМАЦІЯ
Дляотриманнядодатковоїінформаціїпросимозвертатисяза

адресою:

Україна,м.Одеса,65012,а/с53,
пляж«Отрада»,траверси7-9
тел..7963773\067-485-2000,
mailto:bsyc.odessa@mail.ru
РадаЧорноморськогояхт-клубу:vasyl.fertyuk@gmail.com

65029,Україна,м.Одеса,вул.Мечникова,б.34,кімн.201-1

Громадськаорганізація «ВітрильнафедераціяОдеськоїобласті»

http://sfu.odessa.ua

ЦеПоложенняєзапрошеннямнарегату.

СекретарРадиЧорноморського
яхт-клубу Т.М.Повєткіна


