МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКА РЕГАТА
“АКАДЕМИКА”
16-17 Септември 2017 г., Варна

Обява за състезание
Яхт клуб “Кап. Г. Георгиев - Порт Варна” (Организатор на проявата) има удоволствието
да покани ветроходните състезатели да вземат участие в първата за България
Междууниверситетска регата „Академика”, която е финална дейност от проект
„Ветроходна академия“, НПИМД-008-Н3/2017 по Национална програма за изпълнение на
младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г. към Министерството на
младежта и спорта.
Междууниверситетска регата „Академика” ще се проведе в акваторията на Пристанище
Варна и Варненския залив в периода 16-17 септември 2017 г.
[DP] отразява правило, за което наказанието се постановява от Протестната комисия 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. Правила.
1.1 Състезателните правила по ветроходство(СПВ) на ISAF (RRS) 2017-2020.
1.2 Предписанията на националната спортна власт няма да се прилагат.
1.3 OSR 2017 - Приложение Б – Крайбрежни гонки.
1.4 Международните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ).
1.5 Разпореждане № 68 на ИАМА за България за оборудване на плавателните съдове.
1.6 Правилата на ORC 2017.
1.7 Класните правила за Конрад 25Р.
1.8 Обявата за състезанието и Състезателни инструкции.
2. [DP][NP] Рекламиране и идентификация
2.1 От лодките може да се изисква да носят номер на носа и/или реклами, избрани и
осигурени от Организатора на проявата.
2.2 Всяка лодка трябва да има означения с букви и цифри, разположени върху ветрилата.
3. Право на участие и заявки.
3.1 Регатата е открита за всички лодки и състезатели, които отговарят на изискванията на
Разпоредба 19 на WORLD SAILING – Право на участие.
3.2 Лодките, имащи право на участие, могат да се заявят като попълнят формуляр за заявка,
който ще бъде на разположение в регатния офис от 14:00 до 19:00 ч. на 15 септември 2017 г.
(петък) и 08:00 до 10:00 ч. на 16 септември 2017 г. (събота). Формулярите за заявки ще бъдат
активирани като приложение към настоящата Обява.

3.3 В допълнение към изискванията на точка 3.2. е необходимо всички състезатели да
подадат подписани заявки и да се регистрират в регатния офис не по-късно от 10:00 ч. на 16
септември 2017 г.
3.4 Заявки могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15 септември 2017 г. на e-mail :
yachtportvarna@gmail.com
3.5 Документи за участие:
- Формуляр-заявка за участие.
- Валидно Свидетелство за плаване, заверено за настоящата година.
- Валиден документ за правоспособност на шкипера.
- Валиден ОRC club сертификат за 2017 година за лодките в клас ОRC.
- Контролно измервателно свидетелство - потвърдено за 2017 г., за лодките в клас Конрад 25Р.
-Списък на оборудването (Приложение 1) - съгласно OSR 2017 – Приложение Б – Крайбрежни
гонки, подписан от шкипера.
4. Класификация
4.1 Няма да се прилагат класификационни изисквания (виж. СПВ 79).
5. Такси
5.1 Няма да се изискват такси за участие в регатата.
6. КЛАСОВЕ.
6.1 Регата ще бъде проведена в следните групи и класове:
Първа група: „Университетска-студенти“-клас:
-Национален клас „Конрад 25Р” – само за обучените младежи по ветроходство от Проект
„Ветроходна академия“, които ще бъдат разделени в шест екипажа (6 ветроходни яхти
„Конрад 25Р”) по следните университета-ИУ, МУ, ТУ, ВВМУ, ВСУ и междууниверситетски
(младежи извън варненските университети), с професионалните шкипери: Петър Димитров,
Михаил Копанов, Александър Калчев, Павел Дуков, Александър Милев и Мартин Велков.
Втора група: „Университетска-професионалисти“- - Клас ORC Club:
-клас ORC A, ORC B и ORC C, с условие всяка ветроходна яхта да представляват
университет, който е завършил шкипера или по-голямата част от екипажа.
6.2 Минимум 3 яхти образуват клас.
6.3 Всяка яхта ще бъде класирана само в един клас, като изрично отбележи в заявката си в кой
клас желае да се състезава.
7. Програма.
7.1 График
15 септември – петък
14:00 ч. – 19:00 ч. Пристигане, приемане на заявки и проверка на оборудване за безопасност Приложение 1.
16 септември – събота
08:00 ч. - 10:00 ч. Пристигане, приемане на заявки и проверка на оборудване за безопасност Приложение 1.
10:15 ч. - Пресконференция.

10:30 ч. - Шкиперска конференция
11:55 ч. - Първи възможен предупредителен сигнал, гонки „срещу и по вятъра” и по маршрути
в Пристанище Варна и Варненския залив.
17 септември – неделя
10:55 ч. - Първи възможен предупредителен сигнал, гонки „срещу и по вятъра” и по маршрути
във Варненския залив.
17:00 ч. - Награждаване и официално закриване на Проект „Ветроходна академия“.
7.2 В последния планиран състезателен ден предупредителен сигнал няма да бъде даван след
14:30 ч.
8. [DP][NP] Обмер и проверка на оборудването.
8.1 Всяка лодка трябва да притежава валиден ORC сертификат за 2017 г.
Ако лодка трябва да представи сертификата съгласно СПВ 78.2, тя трябва да го направи преди
10:30 ч. на 16 септември 2017 г.
8.2 Съгласно СПВ 78, състезателите са задължени да поддържат лодката си в съответствие с
класните правила (за целите на СПВ 78, се счита, че състезателите са собствениците на
лодката).
8.3 По време на регатата може да бъдат извършвани проверки на сертификатите,
свидетелствата и оборудването.
9. Състезателни инструкции.
9.1 Състезателни инструкции ще бъдат поставени на табло и могат да бъдат получени по
време на регистрацията в регатния офис.
Други документи, регламентиращи проявата ще бъдат публикувани заедно със
Състезателните инструкции.
10. Място на проявата.
10.1 Пристанище Варна и Варненския залив.
11. Състезателни разстояния.
11.1 За клас Конрад 25Р - гонки със Състезателно разстояние „срещу и по вятъра” и по
маршрути в Пристанище Варна и Варненския залив.
.
11.2 За класове ORC Club - гонки „срещу и по вятъра” и по маршрути в Пристанище Варна и
Варненския залив.
12. Наказателна система.
12.1 "Едно завъртане" (един поворот оверщаг и един поворот фордевинд) за нарушение на
правило от Част 2 на СПВ.
12.2 Лодка, която е изпълнила наказание по СПВ 31, "Едно завъртане" или се е оттеглила
трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.
13. Класиране.
13.1 Класирането в класове ORC ще се извърши чрез коригирано време съгласно правилата на
съответната система, по минималната точкова система Приложение А
(параграф А4) от СПВ 2017- 2020.
13.2 Класирането в клас Конрад 25Р ще се извърши по реално време, по минималната точкова
система Приложение А (параграф А4) от СПВ 2017- 2020.

13.3 Класиране ще се извършва при проведени най-малко 3 гонки за съответния клас.
14. Приставане.
14.1 Приставането на лодките от 15 септември (петък) до 17 септември (понеделник) 2017г. е
безплатно, в акваторията на Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев - Порт Варна”.
15. Радиовръзка и проследяване.
15.1 Всички яхти да са оборудвани с УКВ станции. По време на регатата постоянна връзка
ще се подържа на канал 73.
12.2 Всяка яхта е желателно да има телефон с програмата RaceQs, която да активира по
време на гонките.
16. Награди.
16.1 В първа група „Университетска-студенти“ ще бъдат връчени купи и медали на шестте
участващи яхти според крайното класиране.
16.2 Във втора група „Университетска-професионалисти“ на първите три яхти в крайното
класиране ще бъдат връчени купи, както следва: ORC A, ORC B, ORC C.
16.3 Купата на „Академика“-най-добър университет:
На университет, представил се най-добре от общо всички състезаващи се яхти в отделните
класове, ще бъде връчена специалната купа на най-добре представилия се университет.
Награди няма да се връчват на яхти, не представени на церемонията по награждаването и
закриването на регатата.
17. Отговорност.
17.1 Всички състезатели участват в Регатата изцяло на свой риск и отговорност. За
непълнолетните състезатели отговорност носи шкиперът на яхтата.
17.2 Организаторите и което и да е лице, участващо в организацията и провеждането на
Регатата няма да носи каквато и да е отговорност за загуби, щети, наранявания и/или смърт,
които могат да възникнат и да се случат на лице или имущество, независимо на вода или
суша, по време и/или като следствие от участие в Регатата.
17.3 Състезателите се задължават да спазват Правилата на ISAF RRS 2017-2020, настоящето
Известие за регата и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и
единствена отговорност за мореходните качества, ветрилното стъкмяване (рангоут, такелаж
и ветрила), аварийно-спасителното оборудване на яхтите, както и за подготовката и
способностите на екипажите. Шкиперите ще носят пълна отговорност за поведението и
облеклото на своите екипажи, представители или гости.
18. [DP][NP] Медийни права, камери и електронно оборудване.
18.1 С подаването на формуляра за кандидатстване, всички участници предоставят на
организаторите правата за заснемане, показване, продаване и разпространяване на всички
филми и фотографии, снимки и т.н., включително и на цифрови носители, заснети по време на
събитието и включващи изображения на конкурентите и/или лодките.
19. Информация.

19.1 Информация и справки ще се дават от:
Антоанета Георгиева, тел.: +359 887 497930
Антония Попва, тел.: +359 888 392466
e-mail: yachtportvarna@gmail.com
19.2 По време на регатата официалната информация ще бъде показвана на табло пред
регатния офис.
19.3 По време на регата студентите в Проекта ще представят изработените от тях творчески
табла за превенция срещу зависимости и агресия в следните направления:
-Медицинския университет-допинг и наркотична зависимост- последствия за здравето,
превенция от зависимостта, анти-допинг.
-Технически университет-последствия и справяне с интернет зависимостта.
-Икономически университет - последствия и справяне с хазартната зависимост.
-ВВМУ- последствия и справяне с агресията.
-ВСУ-интеграция на хора в неравностойно положение.
-Междууниверситети – здравословно хранене.
Специални гости за награждаването на междууниверситетска регата „Академика“ са поканени
Красен Кралев, Иван Портних, екипът на „Варна-Европейска младежка столица 2017“ и
ректорите на варненските университети.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

