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РЕГАТА ЮНГА - 2016 

ВАРНА 

 

04ти – 07ми Април 2016 

 

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ 

 

 

Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна 

със съдействието на  

Българска Федерация по Ветроходство, Община Варна, „Пристанище Варна” ЕАД, Български 

Морски Квалификационен център, „Юнитранс” ООД , „Девня Трейд” ООД,  МТГ ”Делфин” 

АД, OneSails Ltd „Лагард“ ООД, Lafka, Prisun, „Дилком“ ООД  и „КМ и Д” ООД  

 имат удоволствието да поканят ветроходците да участват в:  

 

Регата „Юнга 2016” 

която ще се проведе от 04ти април до 07ми април 2016 

в Яхт Клуб „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”, гр. Варна, България, 

 

 [DP] отбелязва правило,за което наказанията са по преценка на Протестната комисия и могат да бъдат по-
малки от дисквалификация.  

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

[SP] отбелязва правило, за което стандартното наказание може да се прилага от Регатната комисия без 
изслушване.  

  

1. Правила  

1.1  Регатата ще се състои по правилата, определени в Състезателните правила по ветроходство 
(RRS).  

1.2  Няма да се прилагат национални предписания.  

1.3  Ще бъдат прилагани класните правила за съответните класове.   

1.4  Няма да има промени в класните правила.  
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1.5   Езикът на регатата ще бъде английски. Ако има спор между езици, английският ще има 
предимство. Това променя Правило 63.7.  

  

2. [DP][NP] Рекламиране и обозначаване  

2.1  От всяка лодка може да бъде изискано да постави носови номера и/или реклама, избрана и 
предоставена от Организатора.  

2.2     От всяка лодка ще се изисква да има буквен код на страната си на своите ветрила.  

  

3. Участници и заявки  

3.1  Регатата е отворена за лодки и състезатели, които спазват Регламент 19 на ISAF – Право на 
участие 

3.2  Лодки могат да се регистрират, като попълнят формуляр заявка за участие и го изпратят на 
посочения в т. 11.1. е-мейл не по-късно от 20ти март 2016.  

3.3 Освен изискванията на 3.2 състезателите, тим лидерите, треньорите, привържениците и 
семействата им трябва да предоставят подписан формуляр на заявка за участие и да се 
регистрират в Регатния офис не по-късно от 10:00 часа на 04ти април 2016.  

3.4  Ако е нужна виза, трябва да се представят следните данни: трите имена на състезателя (или 
треньора, тим лидера, привърженика, семейството, приятеля и т.н.) (по паспорт), № на 
паспорта, дата и място на издаване, валидност и копие на паспорта, показващо снимката и 
горепосочените детайли. Детайли относно очакваната дата и място на пристигане в 
България също трябва да бъдат включени. 

  
4. Класификация  

4.1  Няма да има изисквания за класификация (виж RRS 79)  

  

5. Такси  

5.1   Няма да има такса за лодките, записани на или преди 20ти март 2016 в съответствие с SI 3.2.  

5.2  Такса от €20 на лодка трябва да бъде заплатена за всяка лодка записана след 20ти март 2016.  

  

6. Формат на регатата  

6.1  Регатата ще се състои от 10 гонки за всеки клас.  

  

7. Програма 

7.1  Програма на състезанието:  

03ти април 2016 Регистрация и обмер. 

Гонки (първи стартови сигнал)  

12:00-18:00  

13:00  

 04ти април 2016  Регистрация и обмер. 

Откриване 

Гонки (предупредителен сигнал на първа гонка 

за деня)  

08:00-10:00  

11:00  

13:00  

05ти април 2016  Гонки Начален час 

ще бъде 

обявен в СИ 

06ти април 2016 Гонки  Начален час 

ще бъде 

обявен в СИ 

07ми април 2016  Гонки  

Закриване                                           

Начален час 

ще бъде 

обявен в СИ 
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7.2  След 15:00 на последния ден няма да бъдат давани стартови сигнали. 

7.3  Ще се провеждат не повече от 4 гонки на ден.  

  

8. [DP][NP] Обмерване и проверка на екипировката  

8.1  Всяка лодка трябва да представи валидно Мерително свидетелство. Ако представеното 
Мерително свидетелство е фотокопие, то неговата автентичност се потвърждава с 
оригинален печат и подпис от издаващия орган. Ако лодка трябва да потвърди 
съществуването на Мерително свидетелство в съответствие с Правило 78.2 , то тя трябва да 
го направи не по-късно до 10:00 часа на 04ти април 2016. 

8.2 Обмер преди състезанието може да бъде направен с печат в/у ветрилото от Мерителната 
комисия на регатата. 

8.3  Според Правило 78, състезателите са отговорни за поддръжката на своите лодки в 
съответствие с класните правила (за целта на Правило 78 състезателите биват смятани за 
собственици).  

8.4  По време на регатата могат да бъдат провеждани произволни мерителни проверки. 

  

9. Състезателни инструкции 

9.1 Състезателните инструкции ще бъдат на разположение в Регатния офис. Други документи, 
касаещи регатата, ще бъдат публикувани заедно със състезателните инструкции.  

  

10. Класове  

10.1 Регата Юнга – Варна ще се проведе в следните класове:  

  Optimist    Laser 4.7  

  

11. Място 

11.1  Регатата ще се състои в:  

  

Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна  

Порт Варна, Морска гара  

пл. „Славейков” 1, Варна 9000, България  

Моб.: (+359 888) 232745; Емил Костурков  

Моб.: (+359 887) 262057; Свилен Станоев  

E-mail:yachtportvarna@gmail.com  
Web: www.http://www.yachtclubportvarna.com/  

 

 
  

11.2  Приложение 1 показва местоположението на района на регатата  

  

12. Дистанция  

12.1  Дистанцията може да бъде олимпийски трапец и/или банан и/или IODA дистанция за 
клас “Oптимист” 

Координати  :  43 °11'27.7"  N ; 27°55'17.3"   E   

    
  

Facebook: Yacht Club Port Varna 

 

  

  

  

http://www.http/www.yachtclubportvarna.com/
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12.2  Дистанцията ще бъде поставяна така, че всяка гонка да продължава 45-50 мин.  

  

13. Алтернативни наказания  

13.1  Ще се прилага Приложение P на Състезателните правила по ветроходство (RRS).  

  

14. Протестна комисия  

14.1  Протестната комисия ще бъде назначена в съответствие с правило 91(a).   

  

15. Класиране 

15.1  Ще се прилага минимална точкова система от Състезателните правила по ветроходство 
2013-2016, Приложение А.  

15.2  Предвидени са по 10 гонки за всеки клас.   

15.3   Най-малко 3 гонки са нужни за да се образуват серия.  

15.4 Изхвърляне  

• Резултатът на лодка с по-малко от 3 завършени гонки е сборът от точките на нейните 
гонки.  

• Резултатът на лодка с повече от 3 завършени гонки е сборът от точките на нейните 
гонки с изключение на най-лошата гонка.  

  

16. Треньорски и помощни лодки  

16.1  Всички треньорски и помощни лодки трябва да се регистрират (виж 3.3) и трябва да спазват 
местните правила и правилата на регатата. Организаторът може да отхвърля регистрация 
и да приема късни регистрации по свое усмотрение.  

16.2   Регистрираните треньорски и помощни лодки трябва: 

a) да плават под флаг със съответния им три буквен национален код (виж RRS G1.1); 
да показват ясно и/или да бъдат маркирани със стикер на три буквения им 
национален код на двете страни на лодката или двигателя. Минималната височина 
на буквите трябва да е 200 мм. Буквите няма да бъдат предоставяни от 
Организатора.  

б)  да плават под флаг със съответния номер, предоставен от Организатора по време 
на регистрацията  

16.3 Регистрираните треньорски и помощни лодки трябва да действат като 
спомагателни/спасителни лодки в случай на нужда и трябва да спазват инструкциите, 
дадени от Регатната комисия или от Организатора. 

16.4 Всички треньорски и помощни лодки трябва да имат застраховка гражданска отговорност 
с минимален размер на покритие.  

  

17. Награди 

17.1 Награди ще бъдат връчени на всяка лодка на първо, второ и трето място във всяка група и 
клас с изключение на общото класиране в клас „Оптимист”, за което няма да има награди. 
Групите са както следва:   

  
Клас Оптимист:  
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1. Общо класиране 1-во място – ветрило, предоставено от OneSails (други наградени 
няма да има)  

2. Общо класиране момчета  родени след 31.12.2000 (извадено от общото класиране) 

3. Общо класиране момчета до 12 години – родени след 31.12.2003 (извадено от 
общото класиране) 

4. Общо класиране момичета  родени след 31.12.2000 (извадено от общото класиране) 

5. Общо класиране момичета до 12 години – родени след 31.12.2003 (извадено от 
общото класиране) 

  

Клас Лазер 4.7:  

1. Общо класиране момчета и момичета 

2. Общо класиране момчета родени след 31.12.1997 (извадено от общото класиране) 

3. Общо класиране момчета до 15 години – родени след 31.12.1999 (извадено от общото 
класиране) 

2. Общо класиране момичета родени след 31.12.1997 (извадено от общото класиране) 

3. Общо класиране момичета до 15 години – родени след 31.12.1999 (извадено от 
общото класиране) 

  

18. Отговорност 

18.1 Състезателите участват в регатата изцяло на свой риск. Виж Правило 4, Решение за 
състезаване. Организаторът и всички лица, свързани с организацията на регатата не 
понасят отговорност за материални щети, телесна повреда или смърт, причинени преди, 
по време на или след регатата.  

  

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

19.1  Участвайки в регатата, състезателите автоматично и безвъзмездно предоставят на 
Организатора и неговите спонсори правото да заснема, използва и показва по всяко време 
и по свой избор всякaкъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на 
цифрови носители, заснети по време на регатата и съдържащи изображения на 
съответните състезатели. 

19.2  От лодките може да се изисква да носят камери, звукова апаратура или друга екипировка, 
посочена от Организатора. 

19.3  Избрани състезатели могат да бъдат посочени, за да присъстват на пресконференция.  

  

20. Застраховки  

20.1 Всяка участваща лодка трябва да има валидна застраховка „Отговорност към трети лица” с 
минимален размер на покритието EUR 200.000 за проявата или еквивалент. Сертификатът 
(застрахователната полица) трябва да бъде представен при регистрацията.  

20.2 Застраховка „Отговорност към трети лица” може да бъде направена за срока на регатата 
при регистрация. 

  

  

  

  

  

  

  

  
Приложение 1 – Състезателни полигони  
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 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ( НЕ Е ЧАСТ ОТ ПОКАНАТА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ) 

Организатор:  

 Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна  

Порт Варна, Морска гара  

пл. „Славейков” 1, Варна 9000, България  

 Моб.: (+359 888) 232745; Емил Костурков 

Моб.: (+359 887) 262057; Свилен Станоев 

E-mail: yachtportvarna@gmail.com  
Facebook: Yacht Club Port Varna  

Уебсайт: www.yachtclubportvarna.com/  
Координати: 43°11'27.7" N; 27°55'17.3" E  

  

Чартърни лодки:  

 Ограничен брой чартърни лодки може да бъдат предоставени на принципа „първи дошъл – 
първи обслужен”. Моля свържете се с организатора за заявка, проверка на наличности и такса за  
чартърните лодки.  

  

Чартърни катери:  

 Ограничен брой чартърни катери може да бъдат предоставени на принципа „първи дошъл – 
първи обслужен”. Моля свържете се с организатора за заявка, проверка на наличности и такса за  
чартърните лодки.  

 

Настаняване:  

 За международни участници организаторът осигурява безплатно настаняване и храна за 3 дена 
за четирима състезатели и един треньор /първите три отбора на страната/ За допълнителни 
състезатели, родители или придружители цената е 25 евро на ден за човек (настаняване със 
закуска, пакет суха храна и вечеря).  
   

 Пътуване:  
 С кола: 
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Въведете координатите на Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна в своя GPS: 43°11'27.7" N; 
27°55'17.3" E  

За планиране на маршрута отидете на: www.viamichelin.com  

 

 Със самолет: 

Летище Варна: http://www.varna-airport.bg/  
Летище Варна е разположено на 7,5 км западно от Варна. Има многобройни полети от цяла 
Европа до Варна, София и Бургас, особено през лятото.  

 

 С влак: 

Редовни международни ЖП линии пътуват от Варна до:   

http://www.bdz.bg/en/timetable/category-time-table-international.html  

Централната ЖП гара е в центъра на града близо до Яхт Клуба. Билети се продават в сградата 
на Гарата. За повече информация поседете сайта на БДЖ: www.bdz.bg  

  

С автобус: 

От Европа, Турция (Истанбул), Гърция и основните български градове пристигат много автобуси 
в Централна Автогара Варна.  

Вътрешни автобусни линии: Всяка фирма има собствена система за резервации. Някои от 
компаниите с линии към града са: 

Enturtrans www.enturtrans.com 

Union Ivkoni www.unionivkoni.bg 

Biomet www.biomet.bg.   

International Eurolines: www.eurolines.bg има редовни международни пътувания от/до Бургас.   

Автогара Варна е една от отправните точки за града. Много ежедневни автобусни линии 
свързват нашия град с всички части на страната и Европа.  

Контакти:  

Адрес: бул. Владислав Варненчик 158 
Тел.: +359 52/ 748 349  

http://www.autogaravn.com  

  

Частна автогара Младост 

Частна автогара младост предлага на всички свои пътници удобен и приятен транспорт – основно 
чрез ван и минибус. Обслужващите линии покриват почти всички черноморски курорти и 
жилищни площи на общините Варна, Шумен и Търговище  

Контакти:  

Адрес: ул. „Доброволци“ №7 (срещу автогара Варна)  

Тел.: +359 52 500 039  

http://www.minibus-varna.com   

  

Прогноза за времето:  

 Информация за времето може да намерите на следните уебсайтове:  

www.weather.com : https://weather.com/weather/today/l/Varna+Bulgaria+BUXX0007:1:BU 
www.gismeteo.ru : https://www.gismeteo.ru/city/daily/3421/ 
 www.sinoptic.bg : http://sinoptik.bg/varna-bulgaria-100726050  
  
 Времето през април: 

 Макс. дневна температура (°C)   14°C  

Мин. нощна температура (°C)   6°C  

Часове слънчева светлина (на ден)   5 часа 

Часове дневна светлина (на ден)   13 часа  

http://www.varna-airport.bg/
http://www.varna-airport.bg/
http://www.bdz.bg/en/timetable/category-time-table-international.html
http://www.bdz.bg/en/timetable/category-time-table-international.html
http://www.bdz.bg/
http://www.bdz.bg/
http://www.autogaravn.com/
http://www.autogaravn.com/
http://www.minibus-varna.com/
http://www.minibus-varna.com/
http://www.weather.com/
http://www.weather.com/
https://weather.com/weather/today/l/Varna+Bulgaria+BUXX0007:1:BU
https://weather.com/weather/today/l/Varna+Bulgaria+BUXX0007:1:BU
http://www.gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/
https://www.gismeteo.ru/city/daily/3421/
https://www.gismeteo.ru/city/daily/3421/
https://www.gismeteo.ru/city/daily/3421/
http://www.sinoptic.bg/
http://sinoptik.bg/varna-bulgaria-100726050
http://sinoptik.bg/varna-bulgaria-100726050
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Дискомфорт (топлина и влага)   0  

Дни със валежи   8  

Месечни валежи (мм)   47 мм  

UV Индекс (Максимален)   5 (умерен)  

Морска температура (°C)   10 °C  

  

Преобладаващи ветрове: СИ-И-ЮИ (070o - 110o)  

Средна скорост на вятъра: 7 м/с 

Течения: 0,5 - 1,0 възла  

Приливи и отливи: няма 

   

Друга информация: Още информация за Варна и България може да намерите 
на следните сайтове:  

http://www.bgmaps.com/map/varna   http://www.varnainfo.bg/index.php?lang=en 
  http://www.varnainfo.bg/index.php?lang=en 

http://bulgariatravel.org/en/object/205/Varna_grad https://en.wikipedia.org/wiki/Varna  
https://www.lonelyplanet.com/bulgaria/black-sea-coast/varna  
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g295392-Varna_Varna_Province-Vacations.html 
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