Регата ПЪЛНОЛУНИЕ 2021
Обява за състезание
1. ОРГАНИЗАТОР
Регатата се организира от ВЕТРОХОДНА АКАДЕМИЯ КОР КАРОЛИ с подкрепата на CORTEVA
AGRISCIENCE.
2.
2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2

ПРАВИЛА
Регата ще се ръководи от „Правилата“, както са дефинирани в Състезателните правила по
ветроходство 2021-2024 г. (СПВ) на Световното ветроходство (World Sailing).
Ще се прилагат и следните правила:
- OSR 2018 - Appendix B – Inshore races
- Mеждународните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ).
- Правила на ORC 2021 г.
При противоречие между тази Обява и Регламента (СИ) за провеждане, ще се налагат
Регламента и неговите изменения. Това изменя СПВ 63.7.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КЛАСОВЕ
Регатата ще се проведе по хандикапните системи ORC и клас "Свободен".
Всички лодки, участващи в клас ORC трябва да притежават валидни за 2021 г.
сертификати, а в клас "Свободен" участват лодки, които нямат сертификати в погорната хандикапна система.
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3.3
3.4
4.

Разпределението на лодките в отделни ORC дивизии и клас "Свободен" ще се прави от
Регатната комисия и не може да бъде основание за иск за обезщетение.
Минимум ТРИ лодки ще образуват дивизия.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Такса за участие в размер на 10 лв. за член на екипажа трябва да бъде заплатена в Регатния
офис или по следната банкова сметка:
ВЕТРОХОДНА АКАДЕМИЯ КОР КАРОЛИ ЕООД
IBAN: BG18STSA93000025810981
BIC: STSABGSF
Банка: ДСК ЕАД

5.
5.1

ЗАЯВЯВАНЕ
Предварителни заявки ще се приемат електронно до 15:00 на 20.08.2020 г. с попълване на
линк на формуляра:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthObWqGJ_QwSzEfkibX5JU1Cv0n2p_kfo5M1unet5
gVglTQ/viewform?usp=sf_link

5.2

5.3

6.

Подаването на заявки ще се извършва от 15:00 до 18:00 часа на 20-ти август 2021 г. (петък) и
късно подаване на заявка от 13:00 до 15:00 ч. на 21-ви август 2021 г. (събота), в Регатния офис
на яхт клуб LZ Yachting 1991-Морска гара Варна, яхтено пристанище .
При подаването на заявки, освен попълнен формуляр на заявка за участие, всяка лодка
трябва да представи:
- Валидно позволително за плаване на лодката за 2021 г.
- Валидно свидетелство за компетентност на капитана.
- Валиден ORC сертификат за 2021 г. Това променя СПВ 78.2.
- Попълнена и подписана от шкипера декларация, според OSR 2018 Appendix B – Inshore
races
- Застрахователна полица за целия екипаж - минимален лимит 1 000 BGN на човек.
- Застрахователна полица за отговорност към трети лица - минимален лимит от
20 000BGN.
ПРОГРАМА

Петък, 20 август 2021 г.
15:00-18:00
Подаване на заявки в Регатния офис (ЯК LZ Yachting 1991-Морска гара Варна);
Събота, 21 август 2021 г.
13:00-15:00
Подаване на късни заявки в Регатния офис;
15:15
Среща на шкиперите и Регатната комисия ( пред Регатния офис);
16:00 – 22:00
Гонки в залива;
22:00
Социална програма;
Неделя, 22 септември 2021 г.
16:00 – 22:00
Гонки в залива
22:00
Награждаване и закриване на регатата;
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През двата дена от състезателните гонки последен старт ще бъде най-късно до 20:30 ч. и
излизане на яхтите от Варненския залив най – късно до 22:00 ч.;
Времената на предупредителните сигнали ще бъдат както следва:
Събота
15:55 ч.
Неделя
15:55 ч.
7.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ (СИ)
Състезателните инструкции ще бъдат предоставен при регистрацията по електронна поща или
на място.

8.
8.1
8.2

СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ
Състезателните разстояния ще бъдат съгласно Приложения 1 и 2 към СИ.
Състезателните разстояния могат да бъдат променяни по преценка на Регатен комисия в
зависимост от метеорологични и други условия, което ще се оповестява с изменения на СИ.

ПРОТЕСТНА КОМИСИЯ
В съответствие със СПВ 91 (а) ще бъде назначена Протестна комисия,която няма да
разглежда мерителни протести и по правило 69.
9.

10. КЛАСИРАНЕ
10.1 За ORC дивизиите класирането ще бъде извършвано с коригирано време както следва:
- Резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите
за методите ТоT (време за време) или Тройното число за ТоТ за гонки (Слаб - Среден - Силен
вятър).
10.2 За клас "Свободен": класирането ще бъде в реално време.
10.3 Резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки.
10.4 Коефициентите за гонките ще бъдат посочени в СИ.
11. КОМУНИКАЦИИ
Всички лодки трябва да бъдат имат на борда УКВ радиостанции. По време на регатата
постоянна връзка ще се поддържа на канал 69.
12. НАГРАДИ
Ще бъдат наградени първите три лодки в крайното класиране на всяка дивизия.
13. ОТГОВОРНОСТ
13.1. Всички състезатели участват в регатата изцяло на свой риск и отговорност. Виж СПВ 4,
Решение за състезаване. Отговорност за непълнолетните членове на екипажа носи
шкиперът.
13.2. Организаторът и всяко лице, участващо в организирането и провеждането на регатата няма
да носят никаква отговорност за загуби, материални щети, наранявания и/или смърт, които
могат да възникнат във връзка с, преди, по време или след участието в регатата.
13.3. Шкиперите са длъжни да спазват СПВ, Обявата за състезанието и Състезателните
инструкции. Шкиперите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества,
стъкмяването (рангоут, такелаж и ветрила), аварийното и спасителна екипировка на лодката,
както и обучението и уменията на екипажите. Шкиперите ще носят и отговорност за
поведението и облеклото на техните екипажи, представители или гости.
13.4. Всички участници в проявата са задължени да спазват актуалните Заповеди на Министъра на
младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването) във връзка с COVID 19,
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които ще бъдат в сила по време на проявата.
14. [DP] БЕЗОПАСНОСТ
14.1 Всички лодки са длъжни да имат изправни навигационни светлини, както и да отговарят на
изискванията на Морска администрация за съответните маршрути на регатата.
14.2 Всички участващи лодки задължително трябва да имат необходимия минимум екипировка
за безопасност, според OSR 2018 Appendix B – Inshore races, за чието наличие техните
шкипери трябва да подпишат декларация.
15. ПРИСТАВАНЕ
Приставането на лодки по време на регатата е безплатно.
16. ИНФОРМАЦИЯ
Ветроходна академия Кор Кароли
Антоанета Георгиева: +359 887 497 930
E-mail: info@corcarolisailing.org
17. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ
Посочените в тази Обява времена, са по Българското лятно часово време, (GMT +2 часа)
18. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с европейските и българските
закони. С попълване на електронене формуяр за записване, както и с подписване на заявката
за участие в проявата, всеки състезател дава своето съгласие неговите лични данни да бъдат
събирани и обработвани от Организатора за целите на проявата и в съответствие със
Състезателните правила по ветроходство.
19. Ограничаване на отговорността и декларация за риска
Всички участници в проявата и съпровождащия екип участват в регатата изцяло на свой риск и
им се припомня разпоредбата на СПВ 3, Решение за състезаване. Ветроходството по своето
естество е непредсказуем спорт и поради това включва елемент на риск. Като участва в
проявата, всеки състезател се съгласява и приема, че:
1. Е наясно с присъщия елемент на риска, свързан със спорта, и поемат отговорност за
излагането на себе си, екипажа си и лодката си на такъв присъщ риск, докато участват в
проявата;
2. Е отговорен за своята безопасност, както и за безопасността на екипажа си и лодката си и на
другото си имущество, във водата или на брега;
3. Поема отговорност за всякакви наранявания, щети или загуби, причинени от собствените му
действия или пропуски;
4. Като участва във която и да е гонка, той е уверени, че лодката му е в добро състояние,
оборудвана да се състезава в проявата и е готова да участва;
5. Предоставянето от Организатора на проявата на Регатна комисия, патрулни лодки, арбитри
и други длъжностни лица и доброволци не го освобождава от собствените му отговорности;
6. Осигуряването на съдействие от патрулни лодки е ограничено до такава помощ, особено
при екстремни метеорологични условия, което практически може да бъде предоставено при
съответните обстоятелства.
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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.

20.

Медийни права, камери и електронно оборудване

С участието си в проявата, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на
Организатора на проявата и на неговите спонсори за вечни времена правата да заснемат,
използват и показват по всяко време и по свой избор всякакъв филмов материал, заснет на
живо или записан, както и други репродукции на състезателите, заснети по време на
проявата.

26.07.2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Регата ПЪЛНОЛУНИЕ 2021
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