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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Специални разпоредби за състезания в защитени води 

(Special regulations for inshore racing) 

Специални разпоредби за състезания в защитени води са предназначени 

за използване при къси състезания, провеждани само през деня близо до 

брега, в сравнително топли и защитени води, където по цялото 

протежение на състезателното разстояние има подходящи убежища 

и/или ефикасна спасителна служба. 

Всичко, свързано със Специални разпоредби за състезания в защитени 

води е включено в Приложение В. 
 

Част А  Основни положения 

Трябва да се спазват следните разпоредби: 
 

Разпоредба Изисквания 

1.02 Отговорност на Отговорника на лодката 

1.02.1 Според СПВ 4 отговорността за решението на лодка да 

участва в гонка или да продължи да се състезава е 

единствено нейно. Безопасността на лодка и нейния 

екипаж е единствено неотменна отговорност на 

Отговорника на лодката, който трябва да положи 

всички усилия тя да бъде надлежно екипирана, напълно 

мореходна и управлявана от опитен и подходящо 

обучен екипаж, физически годен да посрещне лоши 

атмосферни условия. Отговорникът на лодката трябва 

също така да определи лице, което да поеме неговите 

задължения в случай че той не е в състояние да ги 

изпълнява. 

2.03.1 Цялата екипировка, изисквана от СР трябва: 

а) да функционира нормално 

b) да бъде редовно проверявана, почиствана и 

поддържана  

с) когато не е използвана, да бъде държана при условия, 

намаляващи до минимум нейното изхабяване. 

d) да бъде винаги готова за използване 

е) да бъде от вид, размер и вместимост, подходящи и 

достатъчни за предназначената употреба и размера на 

лодката. 
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3.02 Водонепроницаемост на лодка. 

По начало лодката трябва да бъде водонепроницаема и 

всички отвори трябва да могат да бъдат незабавно 

затваряни. Швертови кутии, кладенци и други подобни 

не трябва да имат отвор към вътрешността на корпуса 

без водонепроницаем сервизен люк, чийто отвор е 

изцяло над водолинията. 

  

 
Част В   Преносима екипировка 

Трябва да бъде осигурено следното: 
 

Разпоредба Изисквания 

3.23 Една здрава кофа с въже, с вместимост поне 9 литра. 

3.24 Един компас (ръчен е допустим) 

4.05 Един пожарогасител, ако да борда има електрическа 

инсталация, двигател или печка. 

4.06 Една котва 

4.22 Спасителен пояс с плаваща котва 

4.22.5 Хвъргало, най-малко с диаметър 6 мм и дължина 25 м,  

готово за употреба в кокпита   

4.25 Здрав, остър нож в кания, надеждно закрепен и лесно 

достъпен от палубата или кокпита. 

5.01.1 Всеки член на екипажа трябва да има: 

Лично спасително средство, което трябва: 

(а) да има свирка 

(b) да бъде четливо надписано с името на лодката или  

този, който го носи 

(с) ако е надувно, да бъде редовно проверявано за 

задържане на въздуха. 

Ако не е предписано друго в приложимите класни 

правила на лодката или от състезателните инструкции, 

личните спасителни средства трябва да имат 

плаваемост от най-малко 150 N, разпределена така, че 

надеждно да поддържа човек в безсъзнание с лицето 

нагоре под ъгъл приблизително 45 градуса спрямо 

водната повърхност. 

 


