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МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА 

„Н Е С Е Б Ъ Р“ 
24 – 28 АПРИЛ 

2019 

 
 

 

Обява за състезание 

 
Общински Морски Клуб „Несебър - 2000“ (Организатор на проявата), съвместно  с 

Община  Несебър имат удоволствието да поканят ветроходните състезатели да вземат 
участие в  

 
Регата „Несебър“,  

която ще се проведе в Общински Морски Клуб „Несебър  - 2000“ 

гр. Несебър, Република България, 
от 24ти – 28ти Април 2019 г. 

 
 

[DP] отразява правило, за което наказанието е по преценка на Международното жури и би 

могло да бъде по-малко от дисквалификация. 

[NP] означава, че нарушение на това правило няма да бъде основание за протест от лодка. 

[SP] отразява правило, за което Регатната Комисия може да наложи стандартно наказание  

без изслушване. 
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1. Правила 
 

1.1 Регатата ще се ръководи според правилата, както са дефинирани в 

Състезателните правила по ветроходство (СПВ). 
1.2 Предписанията на националната спортна власт няма да се прилагат. 
1.3 Класните правила за съответните класове ще бъдат приложими.  

1.4 Изменения на класните правила няма да се прилагат. 
1.5 Официалният език на регатата е английски език. В случай на конфликт между 

различни езици, английския текст ще бъде с предимство. 
 

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.  

 

3. Право на участие и заявки 
 

3.1 Регатата е открита за участие за 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 формуляра 

за заявка и го изпратят на е-маил адрес omk_nesebar@abv.bg, не по-късно от 

20.04.2019 г.  
3.3 В допълнение към изискванията на точка 3.2. е необходимо всички състезатели, 

водачи на отбори, треньори, съпровождащи лица, членове на семейство и друг 

персонал да подадат подписани заявки и да се регистрират в регатния офис не 
по-късно от 10:30 часа на 25.04.2019 г.    

3.4 При необходимост за визови цели, е задължително да се изпратят следните данни: 
пълните имена по паспорт на състезателя (или треньор, водач на отбор, 
съпровождащо лице, член на семейство, приятел и т.н.), номер на паспорта, дата и 

място на издаване, дата на валидност и фотокопие на паспорта показващо 
снимката и детайлите, изброени по-горе.  В допълнение трябва да се изпрати 

информация относно очакваната дата на пристигане в България и входна точка.  
3.5 Състезателите от българска националност, трябва да отговарят на правилата, 

постановени от Българската Федерация по Ветроходство (валидна карта от  БФВ). 

Тази карта трябва да се представи при регистрация.  
 

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. 
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6. Формат на регатата 
 

6.1 Регатата ще се състои от Единични серии с 10 гонки. 
 
 7. Програма 
 
7.1 Програма на гонките: 
 

Ден 1 – 24 Април 2019 г. Регистрация  10:30 

Ден  2 – 25 Април 2019 г. Официално откриване 

Гонки 

11:00 

ТВА 

Ден  3 – 26 Април 2019 г. Гонки TBA 
 

Ден 4 – 27 Април 2019 г.  Гонки  ТВА 
Ден 5 – 28 Април 2019 г.  Гонки  

Закриване 

ТВА 

17:00 

 

7.2 През последния ден няма да бъде даван предупредителен сигнал след 15:30.  
7.3 Няма да бъдат провеждани повече от четири гонки на ден.  

 

8. Състезателни инструкции 
 

8.1 Състезателни инструкции ще бъдат предоставени по време на регистрацията в 

регатния офис. Други документи, регламентиращи проявата ще бъдат 
публикувани заедно със Състезателните инструкции. 

 

 9. Класове 
 
9.1 Регата Несебър – ще бъде проведена на следните класове: 

 

 Optimist  

 Laser 4.7 

 Laser Radial  

 

 Finn 

 420 

 470 

 

10. Място на проявата 
 
10.1 Мястото на проявата е на следния адрес: 
 

Общински Морски Клуб „Несебър – 2000“ 

Яхтено пристанище Несебър, 
Мобилен: (+359 876) 142614; 

E-mail: omk_nesebar@abv.bg 
Координати:  42.6601° N, 27.7206° E  
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10.2 Приложение 1 показва мястото на състезателните полигони.  
 

11. Състезателни разстояния 
 

11.1 Състезателните разстояния ще бъдат Олимпийски трапец и/или състезателно 
разстояние срещу и по вятъра и/или състезателно разстояние за клас Оптимист.  

11.2 Състезателното разстояние ще бъде планирано с цел продължителността на всяка 
гонка да бъде приблизително 40 – 45 минути.  

 

12. Наказателна система 
 
12.1  Ще се прилага Приложение P, Специални процедури за СПВ 42.  

12.2 СПВ P2.3 няма да се прилага, а СПВ RRS P2.2 се изменя така, че ще се прилага 
за всяко нарушение след първото. 

 

13. Класиране 
 

13.1 Ще се прилага минималната точкова система от Приложение А на СПВ.  
13.2 Единичните серии ще се състоят от 10 гонки.  

  
13.3 Трябва да бъдат завършени най-малко 3 гонки, за да съставят валидна 

регатна серия. 
13.4 Изхвърляния 

 При завършени по-малко от 3 гонки, резултатът на лодката в серията ще бъде 

равен на сбора от нейните точки от всички гонки.  

 При завършени 3 или повече гонки резултатът на лодката в серията ще бъде 

равен на сбора от нейните точки от всички гонки, с изключение на нейната 
най-лоша гонка. 

 

14. Треньорски и помощни лодки 
 

14.1 Всички треньорски и помощни лодки трябва да бъдат регистрирани (виж 3.3) 

при Организатора на проявата, като е необходимо да се съобразяват с местното 
законодателство и правилата на регатата за помощните лодки. Организаторът 

може да откаже регистрация и да приеме късна регистрация по своя преценка.  
14.2  Регистрираните треньорски и помощни лодки ще изпълняват функциите и на 

спасителни съдове, в случай на необходимост и трябва да се съобразяват с всяка 

инструкция, дадена от Регатната Комисия или от Организатора на проявата.  
14.3  Всички треньорски и помощни лодки трябва да имат застраховка за вреди 

причинени на трети лица. Организаторът на проявата не е длъжен да проверява 
статуса и валидността на застрахователните полици. 
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15. Награди 
 

15.1 Награди ще бъдат раздадени на всяка лодка, класирана на първо, второ или 
трето място във всяка група и клас. Групите са следните:  

Optimist 
1. Общо класиране 

1. Общо класиране момчета – родени след  31.12.2003 (ще бъде взето от общото 
класиране )  

2. Класиране на момчета до 12 годишна възраст – родени след  31.12.2006 (ще 

бъде взето от общото класиране ) 
3. Общо класиране на момичета – родени след 31.12. 2003 (ще бъде взето от 

общото класиране )  
4. Класиране на момичета до 12 годишна възраст – родени след 31.12.2006 (ще 

бъде взето от общото класиране )  

 
Laser 4.7 
 

1. Общо класиране момчета  
2. Общо класиране момичета  

 
Laser Radial 
 

1. Общо класиране мъже 
2. Общо класиране жени 

 
Finn  
 

2. Общо класиране мъже 
3. Общо класиране младежи 
 

420 
 

1. Общо класиране  
 
470 

 
1. Общо класиране мъже 

 

16. Ограничаване на отговорността и декларация за риска 
 

16.1 Всички участници в проявата и съпровождащия екип участват в регатата изцяло 

на свой риск и им се припомня разпоредбата на СПВ 4, 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 
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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. 
 

16.2 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.  
 

17. [DP][NP] Медийни права, камери и електронно оборудване 
 

17.1 С участието си в проявата, всички състезатели автоматично предоставят 
безвъзмездно на Организатора на проявата и на неговите спонсори за вечни 

времена правата да заснемат, използват и показват по всяко време и по свой 
избор всякакъв филмов материал, заснет на живо или записан, както и други 
репродукции на състезателите, заснети по време на проявата.  

17.2 От лодките може да се изиска да носят камери, звуково оборудване и оборудване 
за определяне на местоположението, според изискванията на Организатора на 
проявата.  

17.3   Определени състезатели може да се наложи да присъстват на прес конференция. 
 

18. Застраховка 
 

18.1  Всяка лодка трябва да имат застраховка за вреди причинени на трети лица. 
Организаторът на проявата не е длъжен да проверява статуса и валидността на 

застрахователните полици. 
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Приложение 1 – Състезателни полигони 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Участниците /състезатели и треньорски състав/ ползват 10% отстъпка при 
настаняване в: 

 
Хотел „Мариета палас“ **** 

Гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов“ №15 
Tel: +359 554 44111  
https://marietapalace.com/ 

 
Хотел „Свети Стефан“*** 
Гр. Несебър – стара част, ул. „Рибарска“ №11 

tel: +359 554 43603 
info@hotelsaintstefan.com 

http://www.hotelsaintstefan.com/en 
 

Семеен хотел „Fusion Winter“ 
Гр. Несебър, кв. „Черно море 3“ № 90 
Рецепция: 089 862 9102 
 

https://marietapalace.com/
mailto:info@hotelsaintstefan.com
http://www.hotelsaintstefan.com/en

