ВІТРИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ
Регата серед крейсерсько - перегонових яхт
«Перегони капітанів»
18.07.2015

м. Миколаїв

1. Правила
Регата проводиться за правилами відповідно до визначення "правила" у Правилах
вітрильницьких перегонів 2013 - 2016, (за винятком тих, що їх змінено цією
Вітрильницькою інструкцією).
2. Повідомлення змагунам
2.1. Повідомлення надаватимуться при реєстрації.
2.2. Сповіщення на воді може бути здійснено голосом з судна перегонового комітету. У
такому разі перегоновий комітет має пересвідчитися, що сповіщення доведено до
відома кожного окремого судна - учасника.
3. Зміни вітрильницької інструкції
Про будь-які зміни вітрильницької інструкції буде повідомлятися голосом до
стартування.
4. Програма-розклад перегонів
18.07.2015 9-00 - Мандатна комісія, реєстрація (база ЧСЗ).
11-00 - брифінг з капітанами яхт.
12-00 - старт перших перегонів, наступні по готовності.
17-00 – урочисте нагородження переможців, фуршет.
5. Прапори
Прапором класу буде білий прапор.
6. Район перегонів та дистанція
Акваторія річки П.Буг навпроти території Обласного яхт-клубу.
Дистанція: старт – 1 – 2 – 1 - фініш
7. Знаки
7.1. Поворотними знаками є надувні циліндри жовтого кольору.
7.2. Стартовим знаком буде віха помаранчевого кольору.
7.3. Фінішним знаком буде віха помаранчевого кольору.
8. Старт
Для всіх перегонів регати старт даватиметься за ПВП 26. Попереджувальний сигнал
подаватиметься за 5 хвилин перед сигналом стартування.
9. Фініш
Фінішна лінія буде між штоком з трикутником на борту фінішного судна та фінішним
знаком (помаранчевого кольору).
10. Залік
Перегонами передбачено проведення 3 перегонів.
Якщо погодні умови не сприятимуть проведенню 3-х перегонів, то регата
вважатиметься такою, що відбулася, при проведенні навіть одних перегонів.
11. Склад екіпажу, заміна членів екіпажу
Заміна екіпажу дозволяється.
12. Безпека та відповідальність
12.1 Капітан несе повну відповідальність за безпеку яхти та її екіпажу, а також за
обладнання та забезпечення яхти відповідно до вимог щодо крейсерських перегонів 4
та 5 категорії.
13. Групи яхт
Група № 1 - мінітоніки, швертботи довжиною не більше 8 м;
Група № 2 – сталінські чвертьтоніки, Конрад-24, клас Дракон;
Група № 3 – Конрад-25, СТ-25;
Група № 4 - екстремальні та інші.
14. Стартовий внесок - 100 грн. з яхти.
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