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Регата “FAIR PLAY CUP 2022” 
25 ти  – 26ти  юни 2022 

Обява за състезание 

[DP] отразява правило, за което наказанието е по преценка на Журито и би могло 
да бъде по-малко от дисквалификация. 
[NP] означава, че нарушение на това правило няма да бъде основание за протест от 
лодка. 

1. ОРГАНИЗАТОР 
Регатата се организира от Nipo Furniture и Black Sea Yacht и със съдействието на 

Пристанище Варна ЕАД,  Яхт клуб Г.Георгиев – Порт Варна, Yachting Info, Nautica 

BULL, Linesickers и Варненските ветроходни клубове  . 

2. ПРАВИЛА 
2.1 Регата ще се ръководи от „Правилата“, както са дефинирани в 
           Състезателните правила по ветроходство 2021-2024 г. (СПВ) на  
           Световното ветроходство (World Sailing). 

  2.2 Ще се прилагат и следните правила: 
- OSR 2022 – 2023 - Приложение В – Крайбрежни гонки. 
- Mеждународните правила за предпазване от сблъскване на море 

(МППСМ). 
- Правила на ORC / IRC 2022 г. 

  2.3   Официалният език на регатата е български език. 
  2.4  При противоречие между този Обява и Състезателните Инструкции (СИ)  за  
          провеждане, ще се налагат СИ и техните изменения. Това изменя СПВ 63.7. 

  3.0  [DP] РЕКЛАМА 
         Ще се прилага Кодексът за реклама на World Sailing, Разпоредба 20.  
         Лодките са длъжни да показват рекламните материали, предоставени от 
         Организатора (стикери за корпуса и флагове). 
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4      ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КЛАСОВЕ 

  4.1   Регатата ще се проведе по хандикапните системи на класовете ORC и IRC. 
  4.2   Разпределението на лодките в отделни ORC и IRC дивизии ще се прави от  
           Регатната комисия и не може да бъде основание за иск за обезщетение. 
  4.3   Минимум ЧЕТИРИ лодки ще образуват дивизия. 

5.      ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

5.1   Такса за участие в размер на 15 лв. за член на екипажа трябва да  
          бъде заплатена в Регатния офис до 18:00 на 24.06 2022 г. 

5.2    Такса за участие  – при късна регистрация в размер на 30 лв. за  

          член на екипажа трябва да  бъде заплатена в Регатния офис  на 25.06 2022 г. 
 

6.       ЗАЯВЯВАНЕ 
6.1 Предварителни заявки e желателно да се изпратят до 20.06.2022 г. на  
           e-mail адресa на организатора – nicolapopov@abv.bg и 

sailingfairplaycup@gmail.com  
6.2     Приемане на заявки от 1 2 :00 до 1 8 :00 часа на 24-ти юни 2022 г., петък, в 

Регатния офис на яхт клуб Порт-Варна . 
           * За безплатен престой на един автомобил на лодка да се съобщи на e-mail: 

nicolapopov@abv.bg : Регистрационен номер, модел и цвят на автомобила. 
6.3     Приемане на късни заявки от 08:00 до 09:30 часа на 25-ти юни 2022 г., 

събота, в Регатния офис на яхт клуб Порт-Варна. 
  6.4    При подаването на заявка за участие, освен попълнен формуляр на хартия,  
            всяка лодка трябва да представи: 

- Валидно позволително за плаване на лодката за 2022 г. 
- Валидно свидетелство за компетентност на капитана. 
- Валиден ORC и/или IRC ENDORSED сертификат за 2022 г. Това променя 

СПВ 78.2. 
- Попълнена и подписана от шкипера декларация, според 

OSR 2022 – 2023 - Приложение В – Крайбрежни гонки. 
- Застрахователна полица за целия екипаж - минимален лимит 2 000 BGN на 

човек. 
- Застрахователна полица за отговорност към трети лица - минимален 

лимит 20 000BGN. 
- Състезателите ненавършили 18 години трябва да представят подписана от 

родител (или настойник) декларация-съгласие по образец. Формулярът с 
декларацията-съгласие се предоставя при поискване. 
 

   6.5    Организаторът на проявата не е длъжен и няма да проверява статуса и  
             валидността на застрахователните полици. 
 

7.        ПРОГРАМА 

Петък , 24 юни 2022 г. 
12:00-18:00 Подаване на заявки в Регатния офис; 

(Яхт клуб Капитан Георги Георгиев Порт Варна) 

Събота, 25 юни 2022 г. 
8:00-9:30 Подаване на късни заявки в Регатния офис; 

(Яхт клуб Капитан Георги Георгиев Порт Варна) 

mailto:nicolapopov@abv.bg
mailto:sailingfairplaycup@gmail.com
mailto:nicolapopov@abv.bg
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09:45 Среща на шкиперите и Регатната комисия 
( пред Регатния офис); 

11:00 Гонки в залива, тип „БАНАН“ и „ТРИЪГЪЛНИК“ 
TBA Социална програма 

Неделя, 26 юnи 2022 г. 
10:00 –17:00 Офшорен етап (около 22 м.мили) 
18:00 Награждаване и закриване на регатата. 

Времената на предупредителните сигнали ще бъдат както следва: 
Събота 10:55 ч. 
Неделя  9:55 ч. 

   8. [DP] ПРОВЕРКА НА МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ 
   8.1 Всяка лодка трябва да бъде на разположение за проверка от 12:00 до 18:00 часа 

на 24 юни 2022г. 
   8.2 По време на цялата регата, преди и/или след всяка гонка може да се извършват 

и текущи проверки на лодки, избрани от Регатната комисия. 
 

9.        Състезателни Инструкции (СИ) 
СИ ще бъдат предоставени при регистрацията и при възможност 
публикувани на страницата  Българска Ветроходна Асоциация и във Viber 
(групите BSA - NOTICE BOARD и Регати – Дискусии). 

 
9. СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ 

  9.1  Състезателните разстояния ще бъдат съгласно Приложенията към СИ. 
9.2  Състезателните разстояния могат да бъдат променяни по преценка на 

Регатната комисия в зависимост от метеорологични и други условия, което 
ще се оповестява с изменения на СИ. 

 

10. КЛАСИРАНЕ 
10.1 За ORC дивизиите класирането ще бъде извършвано с коригирано време 
           както следва: 

- Гонки тип „БАНАН“ – по системата с коригирано време Тройното число 
(Tripple Number) за ТоТ при гонки “Срещу и по вятъра“ (банан) за Слаб- 
Среден-Силен вятър; 

- Гонки тип „ТРИЪГЪЛНИК“ и ЕТАП – по системата „Време за разстояние“ 
(“Time on Distance”). Като регатната комисия ще определи дистанцията. 

  10.2   За IRC дивизиите: класирането ще бъде извършвано с коригирано време по 
             системата „Време за време“ (“Time on Time”).  

10.3  При завършени 3 гонки и по-малко от 3, резултатът на лодката в регатата 
  ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки. 
10.4   При завършени 4 и повече гонки, резултатът на лодката в регатата ще бъде 

              равен на сбора от нейните точки във всички гонки, с изключение на нейната  
           най-лоша гонка „Срещу и по вятъра“ (тип „БАНАН“). 
10.5   Коефициентите за различните гонки ще бъдат посочени в СИ. 
 

  11.  [DP] ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА 
От 09.00 часа на 25 юни 2022г. до края на регатата лодките не трябва да 
бъдат изваждани от водата освен с предварително писмено разрешение от 
Техническата комисия и според условията в него. При изваждане на лодката 
не се разрешава чистене и полиране на подводната част.  
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12.     [DP][NP] КОМУНИКАЦИИ 

Всички лодки трябва да бъдат имат на борда УКВ радиостанции. По време на 
регатата постоянна връзка ще се поддържа на канал 73. 

 
13. НАГРАДИ 

Ще бъдат наградени първите три лодки в крайното класиране на всяка 
дивизия. 

 
14. ОТГОВОРНОСТ 
14.1 Всички състезатели участват в регатата изцяло на свой риск и отговорност. 

Виж СПВ 3, Решение за състезаване. Отговорност за непълнолетните членове 
на екипажа носи шкиперът. 

14.2 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. 

14.3 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. 

 

15. [DP][NP] БЕЗОПАСНОСТ 
  15.1 Всички лодки са длъжни да имат изправни навигационни светлини, както и 

да отговарят на изискванията на Морска администрация за съответните 
маршрути на регатата. 

15.2 Всички участващи лодки задължително трябва да имат преносима 
екипировка за безопасност, съгласно  OSR 2022 – 2023 – Приложение В –  
Крайбрежни гонки, за чието наличие техните шкипери трябва да подпишат 
декларация. 

 
16.  ПРИСТАВАНЕ 

Приставането на лодки в Пристанище Варна Изток по време на регатата е 
безплатно. 

 
17. ИНФОРМАЦИЯ 

https://www.facebook.com/Fair-Play-Cup-105512644577748 
Никола Попов         +359 888536910  
Павлин Надворни +359 899837240 

 
E-mail: sailingfairplaycup@gmail.com 
               nicolapopov@abv.bg 

 
18. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ 

Посочените в тази Обява времена, са по Българското лятно часово време, 
(GMT +3 часа). 

https://www.facebook.com/Fair-Play-Cup-105512644577748
mailto:sailingfairplaycup@gmail.com
mailto:nicolapopov@abv.bg
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ОБРЪЩЕНИЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
 
 
 

Драги Ветроходци, 
Nipo Furniture и Black Sea Yachting, организатори на регатата имат 

удоволствието да Ви поканят да участвате на FAIR PLAY CUP от 25-26 юни 2022. 
Един от основните аспекти във ветроходството е уважението - Уважението 

към морето, уважението към заобикалящия ни свят, уважението към опонентите. 
Както е казал Пол Елвстром : „Не си спечелил състезанието, ако печелейки си 
загубил уважението на опонентите си“. 

Каним ви на регата „Fair Play Cup“, организирана за трети път. Една регата от 
ветроходци за ветроходци. Основен надслов на събитието ще е спортсменският дух 
и приятелството. Вярваме, че в приятелски дух и разбирателство можем да се 
съберем и да премерим сили, показвайки най–доброто,на което сме способни. 
Организираме това събитие, за да се порадваме на любовта към морето и свободата, 
която ни дава вятъра. Очаква ни един уикенд, изпълнен с различни състезателни 
дистанции, подходящ за малки и големи яхти. 
 

 
 
 
 
07.06.2022 г. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Регата “FAIR PLAY CUP 2022” 


