
 

Вітрильна інструкція 
відкритої регати крейсерських яхт 

"Стугна - 2009" 

 
1. Правила 

1.1. Перегони проводяться за: 

 Правилами вітрильницьких перегонів ПВП 2009-2012 р. (за винятком тих, які буде змінено 

Вітрильницькою інструкцією);  

 Спеціальними Правилами ORC;  

 Національними Правилами вимірювання крейсерських яхт НПВ ВФУ-99. 

1.2. У разі розбіжностей у деталях Положення і Вітрильницької інструкції переважатиме текст Вітрильницької 

інструкції. 

1.3. Цілодобово при розходженні з транспортними та іншими суднами, які не беруть участі у перегонах, та від 

заходу до сходу сонця при розходженні з суднами, які є у перегонах, діють "Правила плавання по внутрішнім 

водним шляхам України". 

 

2. Розподіл суден на групи 

2.1 Регата проводиться у наступних 6-ти залікових групах: 

 

Залікова група LOA (м)  R (м)  

1 5,5 - 6,2 5,38 

2 6,3 - 7,9 5,39 - 6,10 

3 6,3 - 7,9 5,39 - 6,10 

4 8,0 - 9,3 6,11 - 7,20 

5 9,4 - 10,9 7,21 - 7,82 

6 Більше 11,0 більше 7,82 

2.2 Якщо у групі заявлено менше 3 яхт, залік у цій групі не проводиться, а яхти за рішенням Перегонового 

комітету приєднуються до сусідньої "старшої" групи. 

2.3 Яхти без дійсного вимірювального свідоцтва розподіляються в групи згідно довжини по ватерлінії. Їм 

присвоюється такий же коефіцієнт TMF, що і у яхти з максимальним балом у цій групі плюс 5%.  

 

3. Термін, місце та умови проведення регати 

3.1. Регата проводиться з 07 по 09 серпня 2009 року на Канівському водосховищі. 

3.2. Календар регати: 

07 серпня, п'ятниця 

  8-00 - 18-00  --  Прийом заявок у мандатну комісію; 

  19-30  --  Нарада капітанів; 

  20-00  --  Старт перегонів. 

08 серпня, субота 

  20-00  --  Контрольний час закриття фінішу. Вечеря. 

 09 серпня, неділя 

10-00  --  Нагородження переможців, парад закриття. 

 

4. Дистанція. У відповідності з погодними умовами, можуть бути застосовані такі дистанції: 

 "Переяславська" :  старт – буй № 05а (розділовий на переяславський фарватер)   – фініш. 

 "Трахтемирівська" :  старт – буй № 18 (поворотний на траверзі Трахтемирівського мису) – фініш. 

 "Ходорівська" :  старт – буй № 21 (на траверзі Ходорівської бухти)    – фініш. 

 "Щучинська" :  старт – буй № 38 (між Ржищевом і Щучинкою)    – фініш. 

Увага! – на всіх дистанціях острів навпроти Трипільської ДРЕС необхідно обійти з боку фарватера!  

На дистанціях "Переяслівська" і "Трахтемирівська" буй 21 обійти з боку фарватера.  

Поворотні буї огинати ЛІВИМ бортом. 

 

3. Старт.  

3.1. Старт перегонів буде даний на лінії між буєм № 80 та штоком на борту суддівського судна. 

Процедура старту згідно правила 26. Про зорові та звукові сигнали, що будуть при цьому застосовані, а також 

про сигнал відклику, буде повідомлено на раді капітанів. 



3.2. Яхти, чий попереджувальний сигнал ще не подано, мають триматися осторонь від місця старту суден, які є 

у перегонах. 

3,3. Судно, що стартувало пізніше ніж через 10 хвилин після його сигналу стартування, одержує 

 у заліку НСТ (DNS ). Це є зміною правила А4.1. 

4. Фініш. Фініш яхт буде прийматись на  в ході в яхт-клуб "Стугна", між штоком на клубному понтоні та 

виставленим буйком (у напрямі острова навпроти яхт-клуба).  

 

5. Суддівське судно на дистанції. На дистанції буде знаходитись суддівське судно. В разі ослаблення вітру до 

штилю, суддівське судно на дистанції може виставити знак скорочення дистанції або знак фінішу: 

 Скорочення дистанції – в цьому разі суддівське судно стає на якір, виставляє знак скорочення дистанції 

(його буде вказано на раді капітанів), і яхти, що підходять до суддівського судна, мусять обігнути його як 

поворотний знак дистанції та прямувати після цього на фініш. 

 Фініш – в цьому разі суддівське судно стає на якір, виставляє знак фінішу (його буде вказано на раді 

капітанів), і яхти, що підходять до суддівського судна, мусять фінішувати між ним та буєм на траверзі. Після 

цього яхти, що фінішували, ідуть в яхт-клуб "Стугна" своїм ходом або на буксирі за суддівським судном. 

 

6. Обмежений час 

6.1. Судна, які не спромоглися фінішувати до 20-00 11.08.2007, зараховуються у заліку, як такі, що не 

фінішували НФН, (DNF). Це є зміною ПВП 35 і ПВП 44. 

 

7. Протести та звернення про відшкодування. 

7.1. Судно може протестувати  на інше судно за порушення правила частини 2  тільки тоді, коли воно було 

учасником інциденту. Це є зміною ПВП  60.1(а) 

7.2. Протести мають бути написані на бланках та подані до бюро регати у межах часу протестування. 

7.3. Час протестування закінчується через 30 хвилин після того, як судно Перегонового комітету  

повернеться на базу. 

7.4. Протестовий внесок становить 30 гривень. 

 

8. Залік та покарання 

8.1 Залік проводиться окремо в кожній з груп. Місце яхти визначається за порядком на фініші з урахуванням 

часу, виправленого з її коефіцієнтом TMF, та скорегованого щодо покарання, якщо таке мало місце; 

8.2 За порушення правил Частини 2 застосовуватимуться залікові покарання за ПВП 44.3, а у стартових 

процедурах може бути застосовано покарання за ПВП 30.1, але не за ПВП 30.3.  

Стосовно порушників Правил плавання по внутрішнім водним шляхам України Повноважний організатор 

надає право Перегоновому і Протестовому комітетам обирати форму покарань з огляду на характер кожного 

конкретного випадку. 

8,3. Покарання. Застосовується система прийняття покарань відповідно до п. 44.1 ПВП. 

 

9.Нагородження 

9.1 Для участі в урочистих заходах та нагородження переможців, екіпажі яхт повинні мати парадний 

спортивний одяг. 

9.2 Переможці та призери нагороджуються грамотами та цінними призами у кожній заліковій групі за таким 

принципом: 

- якщо у групі 3 яхти - тільки за перше місце; 

- якщо у групі 4 яхти - за перше та друге місця; 

- якщо у групі 5 або більше яхт - за перші три місця. Поряд з офіційними нагородженнями інші організації та 

особи можуть запровадити нагороди, цінні подарунки, якщо це погоджено з Повноважним організатором.  

9.3. Нагородження буде проведено згідно з Положенням і розкладом змагань. 

 

11. Телефони організаторів:  

моб.: 8-067-992-42-15 (Анатолій Сукалін); 

моб.: 8-067-266-60-94 (Богдан Парфенюк). 

 

Додаток. 

 

Знаки на дистанції (заповнити на раді капітанів!) : 

Стартовий "Попереджувальний"   - ______________________________________________ 

Стартовий "Підготовчий"   - ______________________________________________ 

Стартовий "Однохвилинний"   - ______________________________________________ 

Стартовий "Старт"    - ______________________________________________ 

Стартовий "Загальний відклик"   - ______________________________________________ 



Стартовий "Індивідуальний відклик"  - ______________________________________________ 

"Знак скорочення дистанції на судд. судні" - ______________________________________________ 

"Знак фінішу на судд. судні"   - ______________________________________________ 

 


