
 

 

РЕГАТА  
ЧЕРНОМОРСКИ ПРИЯТЕЛИ 

 

 

03ти Септември – 04ти Септември 2022 
 

Обява за състезание 
 

Яхт – клуб „Порт Бургас“ (Организатори на проявата), имат удоволствието да 
поканят ветроходните състезатели да вземат участие в 

 
РЕГАТА  

ЧЕРНОМОРСКИ ПРИЯТЕЛИ 
от 03 Септември – 04 Септември 2022 г. 

 
 

1. Правила 
1.1 Регатата ще се ръководи според правилата, както са дефинирани в Състезателните 

правила по ветроходство (СПВ). 
1.3 Ще се прилагат също така и следните правила: 

a) Правилата на ORC и IRC. 
b) Международните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСС) ще 

имат предимство пред СПВ от залез - 20:30 (местно време) до изгрев - 06:00 
(местно време).  

c) Специалните морски разпоредби на WORLD SAILING (гонки категория 4) 
1.4 Официалният език на регатата е български език.  

 
 
 

2. Право на участие и заявки 
2.1  Лодките, имащи право на участие, могат да се заявят като попълнят формуляра за 

заявка и го изпратят на ел. поща, посочена в т. 8, не по-късно от 01.09.2022 г. – 
12:00ч.  

2.2 Екипажният списък може да бъде променян до 10:00 часа на 03.09.2022 г., като се 
попълни нова заявка, отразяваща промените. След този час, промени могат да се 
извършват само след писмено разрешение от Регатната комисия. 

2.3 Организаторът на проявата не носи отговорност за направени разходи, в случай на 
неприемане на заявка на лодка.   

2.4 Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с европейските и 
българските закони. 

 

 

 



 

3. Класификация 
3.1 Няма да се прилагат класификационни изисквания (виж. СПВ 79). 
 

4. Такси 
4.1 Няма такса за участие.  
 

5. Формат на регатата 
5.1 Регатата ще се състои от 2 Офшорни Гонка за всички класове.  
 

6. Програма 
6.1 Програма на гонките: 
Ден 1: 03ти Септ. 2022 Късна регистрация 

Техническа конференция 
Офшорна гонка № 1 
Парти 

07:00-10:00 
11:30 
12:00 
18:00 

Ден  2:  04ти Септ. 2022 Офшорна гонка № 2 
Награждаване 

11:00 
16:00 

 
 

7. Класове 
7.1 Регатата ще бъде проведена на следните класове: 

КЛАС “ORC” Лодки притежаващи  
валиден ORC 
Сертификат за 2022 г. 

няма  ограничение  за  броя на състезателите,  
но  те не могат   да   бъдат   повече   от   броя   на   
членовете   на екипажа, предвиден в 
позволителното за плаване 

КЛАС “IRC” Лодки притежаващи  
валиден IRC Сертификат 
за 2022 г. 

няма  ограничение  за  броя на състезателите,  
но  те не могат   да   бъдат   повече   от   броя   на   
членовете   на екипажа, предвиден в 
позволителното за плаване 

КЛАС „РАЛИ“  няма  ограничение  за  броя на състезателите,  
но  те не могат   да   бъдат   повече   от   броя   на   
членовете   на екипажа, предвиден в 
позволителното за плаване 

 

8. Място на проявата 
8.1 Мястото на проявата е на следния адрес: 

 
Марина Созопол 
гр. Созопол, 
Мобилен: (+359 884) 967244,  
E-mail: yachtclubportbourgas@gmail.com 
 

 

9. Състезателни разстояния 

mailto:yachtclubportbourgas@gmail.com


 

9.1 Състезателните разстояния ще бъдат: 
 Офшорна Гонка № 1 – 20-21 м.м.; 
 Офшорна Гонка № 2 – 14 - 15 м.м.  

 
9.2 Състезателните разстояния са уточнени в Приложение 1. 
 

 

10. [DP][NP] Радио комуникация 
10.1 Всички лодки трябва да имат УКВ радиостанции с канали 73 и 11. 
 
 

11. Награди 
11.1 Награди ще бъдат раздадени на всяка лодка, класирана на първо, второ или трето. 

12. Ограничаване на отговорността и декларация за риска 
12.1 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. 

 
 
12.2 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.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Офшорна гонка 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Старт: Между Входен фар П-ще Созопол и надувен катер. 

 Остров Св.Иван  с ляв борд; 

 Остров Св.Анастасия с ляв борд; 

 Финал между входни фарове на Пристанище Созопол. 

Офшорна гонка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старт: Между Входен фар П-ще Созопол и надувен катер. 

 Червен навигационен буй с десен борд /42°33.16'N  27°38.26'E / ; 

 Финал между входни фарове на Пристанище Созопол. 

 

 

 


