
О Т Ч Е Т Е Н      Д О К Л А Д 

 

на 

 

Комисия по килово ветроходство и  IRC към БФВ за 2009г. 

 
Преди да започна в детайли отчета за 2009г. на Комисията по килово ветроходство и  IRC, 
бих искал да изразя благодарноста си за свършената работа към старото ръководство, и 
най-вече към г-н Цено Кътов, който се погрижи  информацията достигаща до 
собствениците на килови лодки в началото на 2009г. да бъде подредена, и 
систематизирана по един лесен и достъпен начин в IRC страницата в сайта на БФВ. 

        През изтеклата година системата  IRC се утвърди като лесна за прилагане, надеждна 
и работеща коригираща система, която собствениците на яхти възприемат с доверие и 
разбиране. Това пролича още след първите проведени регати през 2009г. Не мога да 
подмина без чувство на удовлетворение провеждането на втората  International Black Sea 
Regatta 2009 организирана от ВК Понтос и ЯК Румъния, където се събраха за участие над 
35 яхти от Украина, Румъния и България и се превърна в най-значимото състезание на 
килови яхти по нашето крайбрежие.Регатата беше официално обявена като IRC проява на 
ISAF и беше наблюдавана от специален пратеник от UNCL.  През 2009г. на територията 
на България се проведоха по календара на БФВ общо 8 регати. Тук е момента да изкажа 
благодарността си към всички клубове, които ги проведоха въпреки огромните трудности 
и проблеми съпътстващи организацията, финансирането и провеждането им. Редно е да 
отбележим, и че четири регати от календара,традициони до този момент пропаднаха 
поради финансови трудности на заявилите ги клубове. Относно провеждането на регатите 
е важно да се знае, че не всички протекоха при безупречен ред и съдийство. Тук думата 
трябва да се даде най-вече на шкиперите на яхти,но не можем да премълчим негативният 
отглас от регата Порт Бургас или инцидентите по време на Държавното първенство в 
Балчик. Предвиждайки в аванс тези проблеми Управителния съвет на БАСЯ излезе още в 
края на юни 2009г. с предложение до ККВ и IRC за примерен формат за провеждане на 
Държавното първенство в Балчик включващ примерни класове, тип и дължина на 
дистанции, тежест на гонки, класиране и т.н детайли, които веднага бяха публикувани на 
IRC страницата в сайта на федерацията. Всички си спомнят какво се случи – пълно 
незачитане на гореописаните предложения от Гл.съдия на Държавното първенство! БФВ 
като главен организатор на такава проява  е редно да прецени обективно как такива 
недоразумения биха могли в бъдеще да се предотвратят.  

Като важен напредък на ККВ и IRC можем да отчетем прекратяването на състезанията с 
участието на клас Свободен, които обезсмисляха надпреварата между яхтите без каквато 
е да е коригираща система и ги превръщаха в плавания с опознавателно-развлекателен 
характер. Тук е момента да подчертая, че клубовете могат спокойно да продължават да си 
организират такива плавания, но те не могат да намерят място в календара на БФВ. 

       През 2009г. ККВ и IRC проведе 3 официални заседания – през пролетта, когато беше 
избрано новото ръководство на Комисията, по време на регата Кор Кароли и по време на 
Държавното първенство в Балчик. На трите заседания бяха разисквани почти всички 
въпроси и съпътстващи проблемите, касаещи киловото ветроходство като важно участие 
в разискванията и решенията взеха членовете на комисията Лъчезар Братоев, Йордан 
Дяков и Илиян Тенекеджиев. Тук е мястото да изкажа специалната си благодарност към 
г-н Братоев, чиито конструктивни предложения спомотнаха за диференциацията на 
съществуващите класове по DLR и Hull factor, както и на координатора с UNCL Петър 
Калоянов, чиято дейност през целия сезон 2009 беше свързана с навременното, коректно 
и бързо обслужване на собствениците на яхти с необходимите им сертификати.  

       За мое най-голямо огорчение до момента трудът на Мерителите, които спомогнаха 
толкова много за навременното измерване и подготовката на  IRC сертификатите през 
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миналата година още не е заплатен, въпреки всички мои досегашни доклади и 
напомняния. 

Да не забравяме все пак ,че наближава новия състезателен сезон и те са хората, към които 
отново ще се обърнем ! Всички собственици на лодки стриктно са си превели парите за 
меренето на яхтите във вече отделна сметка от тази на БФВ, но плащания към Мерители 
за съжаление още няма ! 

 Отделянето на Мерителната комисия от Националната Ветроходна Съдийска Колегия 
доведе до разумния диспут сред ветроходните деятели, който ще завърши след като 
въведем правилната терминология и реализираме дългоочакваната реорганизация на 
съдийството в България. Защото колкото и смешно да звучи Регатните Офицери и 
Мерителите според досегашната терминология също са съдии ! 

 

                                                          Д О К Л А Д  

          За сертифицираните яхти с   IRC Сертификати към 31.08.2009г. в България  

Яхти с:  

- Нови сертификати: 16;  

- Подновени: 23;   

От които .: 

• До 10 метра: 16;  

• От 10 до 12м:  9  

   

 -    От 12 до 15м; 12 

• Над 15 метра:  2  

  

Всичко 39 Endorset сертификата към 31.08.2009г. След неоценимата помощ на ЯК Венид 
яхт Несебър, преди републиканското първенство бяха спонсорирани при измерването им 
още 3 яхти: 

Всичко 42 Endorsed сертификата към 23.09.2009г 

На регата Кор Кароли участваха традиционно две украински лодки  с  IRC 
сертификати.По молба на Председателя на Одеския Яхт клуб Василий Гаврилов ,ККВ и 
IRC съдейства на украинската яхта АВАЛОН да получи покана за участие в състезание, 
екипажът и да получи навреме визи, яхтата да бъде обмерена и да получи навреме IRC 
Еndorset сертификат за да участва в държавното първенство в Балчик.  

България се оказа една от четирите страни в света, които нямат намаление на броя на 
издадените IRC Сертификати през 2009г. в сравнение с предходната година, а по 
флотилия се нарежда на 12 място в света до момента. Тези факти бяха отчетени на 
годишния Световен  IRC конгрес в Париж през октомври 2009г., където България участва 
с Председателя на БАСЯ г-н Н.Дуков и Председателя на ККВ и IRC Пл.Георгиев.При 
гласуването в Париж разполагахме и с гласа на Румъния любезно предоставен с 
пълномощно от г-н Богдан Александреску – Председател на IRC Румъния. 
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Пълен ДОКЛАД ЗА Годишният конгрес на IRC състоял се в Париж на 9 – 10 
октомври 2009 г.  е публикуван на IRC страницата в сайта на БФВ.Чувствителното 
намаляване на  IRC таксите за подновяване и за нови сертификати от UNCL през 
настоящата година ме прави оптимист за развитието на Българското Килово ветроходство 
през 2010г. 

Пламен Георгиев 

Предс. ККВ и IRC към БФВ 

 
  

  

 

 


