
СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИГНАЛИ  СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИГНАЛИ  
Значенията на видимите и звуковите сигнал са посочени по-долу. Стрелка, насочена нагоре 
или надолу (↑↓) означава, че видим сигнал е показан или прибран. Точка (•) означава звук; 
пет къси тирета  ( - - - - - )  означават повтарящи се звукове; дълго тире ( –) означава дълъг 
звук. Когато видим сигнал е показан над класен флаг, сигналът се отнася само за този клас. 

Значенията на видимите и звуковите сигнал са посочени по-долу. Стрелка, насочена нагоре 
или надолу (↑↓) означава, че видим сигнал е показан или прибран. Точка (•) означава звук; 
пет къси тирета  ( - - - - - )  означават повтарящи се звукове; дълго тире ( –) означава дълъг 
звук. Когато видим сигнал е показан над класен флаг, сигналът се отнася само за този клас. 
 

Сигнали за отлагане 
 

Сигнали за отлагане 
  

  
  

↑ • •   ↓ • 

↑ • • •  ↓ •

↑ • • • ↑ • • •

  
  

  
 
 
 
 

AP ↑ • •  ↓ •  
Нестартираните гонки са отложени
Предупредителният сигнал ще бъдее
даден 1 минута след прибирането наа
този, ако през това време гонката нее
бъде отложена отново илии
изоставена. 

↑ • • ↑ • • 

AP над H AP над A 
Нестартираните гонки са Нестартираните гонки са 
отложени. Следващи отложени. Днес няма да 
сигнали  –  на брега. има повече състезаване.

↑ • •  ↓ • 
Цифров флаг 1 

↑ • •  ↓ • 
Цифров флаг 2 

↑ • •  ↓ • 
Цифров флаг 3

↑ • •   ↓ •↑ • •   ↓ • 
 
 
 
  

Цифров флаг 4 Цифров флаг 5 Цифров флаг 6 Цифров флаг 4 Цифров флаг 5 Цифров флаг 6 
AP над цифров флаг 1-6  Отлагане от 1–6 часа на предвиденото време за стартиране. 
 

AP над цифров флаг 1-6  Отлагане от 1–6 часа на предвиденото време за стартиране. 
 

Сигнали за изоставяне Сигнали за изоставяне 

 
 
 

 
 
 

N  Всички стартирали гонки 
са изоставени. Върнете се в 
стартовото поле. Предупреди-
телният сигнал ще бъде даден 
1 минута след прибирането на 
този сигнал, ако през това 
време гонката не бъде 
изоставена отново или 
отложена. 

N над H  
Всички гонки са изоставени. 
Следващи сигнали – на 
брега. 

N над A  
Всички гонки са изоставени. 
Днес няма да има повече 
състезаване.

 



 

Подготвителни сигнали 

P I Z Черен флаг 
Подготвителен Правило 30.1 Правило 30.2 Правило 30.3 
 сигнал. е в сила. е в сила. е в сила. 
   
Сигнали за отзоваване Скъсено съст. разстояние 

 X Първи повторителен  Общо отзоваване S Състезателното  

↑ •

↑ •    ↓ – ↑ •  ↓ – ↑ •  ↓ – ↑ •  ↓ – 

↑ •  • ↑ • • ↓ •

 Единично Предупредителният сигнал ще бъде даден  разстояние е скъсено.  
 отзоваване.  1 мин. след прибирането на този флаг.  В сила е правило 32.2. 

 

Промяна на следващата отсечка 

   -  -  -  -  -     
C Положението на   Дължината Дължината 
 следващия знак е на дясно;  на ляво; на отсечката   на отсечката 
 променено:   е намалена; е увеличена; 
 
Други сигнали 

 ↑ • - - - - - ↑ • (без звук) 
 L  M Y Син флаг или 
 

На брега:  Поставено е  Обектът, Носете на фигура: 
съобщение за състезателите. показващ този себе си лични Тази лодка на  
На вода: Приближи се флаг, замества спасителни регатната комисия  
на разговорна дистанция, липсващ знак. средства. е заела място на  
или следвай тази лодка. финалната линия.
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ДОКУМЕНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ 
ПРАВИЛА В ИНТЕРНЕТ 

 

ISAF е създала адрес в Интернет, където читателите ще 
намерят връзки в Интернет към всички споменати в тази книга 
документи, свързани с правилата. Тези документи са изброени по-
долу. На този адрес ще  могат да бъдат намерени също и връзки 
към други документи, свързани с правилата. 
 

Адресът е: sailing.org/racingrules/documents.  Стр. 
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УВОД 
Състезателните правила по ветроходство включват два главни 
раздела. Първият (Части 1 – 7), съдържа правила, засягащи всички 
състезатели. Вторият ( Приложенията), излага подробности на 
правила, правила в сила за определени видове състезания и 
правила, засягащи само малък брой състезатели или длъжностни 
лица.  

Преработване  Състезателните правила се преработват и издават 
на всеки четири години от Международната федерация по 
ветроходство (ISAF) – международната организация на този спорт. 
Настоящето издание влиза в сила на 1 Януари 2013 г., но за проява, 
започнала през 2012 г. тази дата може да бъде отложена чрез 
обявата за състезание и състезателните инструкции. Черти в 
полетата показват важни изменения в Части 1-7 и в Дефинициите 
от изданието за 2009-2012 г. Изменения не се предвиждат преди 
2017 г., но всякакви изменения, преценени преди това като 
неотложни, ще бъдат огласявани чрез националните организации и 
помествани на страницата на ISAF в Интернет. 
Кодекси на ISAF  Кодексите на ISAF за право на участие, за 
рекламиране, анти-допинг и за класификация на състезателите 
(Разпоредби 19, 20, 21 и 22) се споменават в дефиницията Правило, 
но не са включени в тази книга, понеже те могат да бъдат изменяни 
по всяко време. Най-последните варианти на кодексите са 
поставени на страницата на ISAF в Интернет; нови редакции ще 
бъде огласявани чрез националните организации. 
Случаи и отсъждания  ISAF публикува тълкувания на 
състезателните правила в Сборник със съдийски решения и 
тълкувания за  2013-2016 г. и ги приема за достоверно тълкуване и 
обяснение на правилата. Тя също публикува Сборник със 
отсъждания при срещи (Match racing)за 2013-2016 г. и Сборник 
със отсъждания при отборни състезания за 2013-2016 г. и ги 
приема за достоверни само за арбитрирани индивидуални или 
отборни срещи. Тези публикации могат да бъдат намерени на 
страницата на ISAF в Интернет. 
Терминология  Всеки термин, използван в смисъла, посочен в 
Дефинициите, е напечатан с курсив, а във въведенията - с получер  
курсив (например състезаване и състезаване). "Състезателно 
правило" означава правило в Състезателните правила по 
ветроходство. "Лодка" означава ветроходна лодка и екипажа на 
борда й. ”Плавателен съд” означава всякаква лодка или кораб. 
"Регатна комисия" включва всяко лице или комисия, изпълняващи 
функции на регатна комисия. "Изменение" на правило включва 
допълнение към него и/или неговото цялостно или частично  



УВОД 

 

 

заличаване. "Национална организация" означава национална 
организация, членуваща в ISAF. Останалите думи и термини са 
употребени в смисъла, нормално подразбиран в морската или 
общата употреба. 
 

Приложения  Когато важат правилата на някое приложение, те се 
налагат над всички противоречащи правила от Части 1 – 7 и над 
Дефинициите. На всяко приложение е присвоена буква. Цитиране 
на правило от приложение ще съдържа буквата и номера на 
правилото (например "правило A1"). Буквите I, О и Q не са 
използвани за означения на приложения в тази книга. 
 

Изменения на правилата Предписанията на национална 
организация, класни правила или състезателните инструкции могат 
да изменят състезателно правило само доколкото това е разрешено в 
правило 86. 
 

Изменения на предписанията на национална организация 
Национална организация може да ограничи изменения на нейните 
предписания, както е предвидено в правило 88.2. 
 

*** 
 

Пояснения към превода на Български език 
В посочените по-долу думи и изрази, използвани в текста, е вложен 
следния смисъл: 
1. Плаване “под вятър”: Лодка плава “под вятър”, когато 

нейният грот е към борда, откъм който духа вятъра. 
2. Курс бейдевинд: Най-острият курс спрямо вятъра, на който 

лодката може ефективно да се придвижва срещу него. 
3. Пълен курс: Всеки курс, който сключва ъгъл по-голям от 900  с 

посоката срещу истинският вятър. 
4. Отстрани достатъчно: така, че да не пречи на никого. 
5. Инспектор на екипировка: лице, проверяващо корпуса и 

неговата екипировка (рул, шверт, рангоут, такелаж, ветрила, 
леери и т.н.), както и екипировката на състезателите, за 
съответствие с правилата. 

 

Приложения C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P и R присъстват само на 
Български език. Английският им текст може да бъде намерен на 
страницата на ISAF в Интернет. 



 

 
 

ДЕФИНИЦИИ 
Термин, употребен както е изложено по-долу, е отпечатан с курсив, а 
във въведенията - с получер курсив. 
Изоставяне  Гонка, която е изоставена от регатна или протестна 
комисия, е невалидна, но може да бъде повторена. 
Чисто назад и Чисто напред; Свързване   Една лодка е чисто назад от 
друга, когато нейният корпус и нормално разположена екипировка са зад 
права линия, прекарана на траверс през най-задната точка на корпуса и 
нормално разположената екипировка на другата лодка. Другата лодка е 
чисто напред. Те са свързани, когато никоя от тях не е чисто назад. Обаче, 
те са свързани също и когато лодка между тях е свързана и с двете. Тези 
термини важат винаги за лодки на еднакъв халс. Те не важат за лодки на 
противни халсове, освен когато важи правило 18 или и двете лодки плават 
на курс, сключващ ъгъл по-голям от 900 с посоката на истинския вятър. 
Хващане на знак  Лодка хваща знак, когато е в положение, от което може 
да мине наветрено от него и да го остави от към предписаната страна, без 
да променя своя халс. 
Финиширане  Лодка финишира, когато някоя част от нейния корпус или 
нормално разположен екипаж или екипировка, пресече финалната линия 
откъм страната на състезателното разстояние. Тя, обаче, не е финиширала, 
ако след пресичането на  финалната линия тя 

(а) изпълни наказание по правило 44.2, 
(b) поправи грешка според правило 28.2, направена на линията, 

или 
(с) продължи да плава по състезателното разстояние. 

Заинтересована страна  Лице, което може да спечели или загуби в 
резултат на решение на протестна комисия, или което има непосредствен 
личен интерес от решението. 
Пазене чисто  Лодка се пази чисто от лодка с право на път 

(а) ако лодката с право на път може да плава по своя курс без 
необходимост да предприема действия за избягване и 

(b) когато лодките са свързани, ако лодката с право на път може 
също и да изменя курса си и в двете посоки, без веднага да 
стане допиране.  

Подветрена и Наветрена  Подветрена страна на лодка е страната, 
която е (или, ако лодката е в левентик, която е била) противоположна на 
вятъра. Обаче, когато лодка плава "под вятъра" или точно по вятъра, 
нейната подветрена страна е страната, на която се намира нейният грот. 
Другата страна е нейната наветрена страна. Когато две лодки на  



ДЕФИНИЦИИ 

 

еднакъв халс са свързани, тази откъм подветрената страна на другата е 
подветрената лодка. Другата е наветрената лодка. 
Знак  Обект, който според изискванията на състезателните инструкции 
лодката трябва да остави откъм определена страна и плавателен съд на 
регатна комисия, заобиколен от годна за плаване вода, от който се 
простира стартовата или финалната линия. Котвеното въже или предмет, 
случайно прикачен към знаk, не е част от него. 
Място при знак  Място за лодка да остави знак откъм предписаната 
страна. Също 

(а) място да доплава до знака, когато надлежният й курс е да 
мине близо до него и 

(b) място да заобиколи знака, когато това се налага, за да следва 
своя курс.  

Обаче, място при знак за лодка не включва място за поворот оверщаг, 
освен когато тя е свързана вътрешно и наветрено на лодката, която 
трябва да предостави място при знака и би хванала знака след своя 
поворот. 
Препятствие  Обект, който лодката не може да премине без да измени 
значително своя курс, ако е плавала точно срещу него и е била на 
разстояние една своя корпусна дължина от него. Обект, който може да 
бъде преминат безопасно само от едната страна и зона, определена като 
такава от състезателните инструкции са също препятствия. Обаче лодка, 
която се състезава, не е препятствие за други лодки, освен ако те са 
задължени да се пазят чисто от нея или, ако е в сила правило 23, да я 
избягват. Движещ се плавателен съд, включително състезаваща се лодка, 
никога не е продължително препятствие. 
Свързване   Виж Чисто назад и Чисто напред; Свързване.  
Страна  Страна в изслушване е  

(а) при изслушване на протест: протестиращ; протестиран; 
(b) при иск за обезщетение: лодка искаща обезщетение или за 

която се иска обезщетение, регатна комисия действаща по 
правило 60.2(b);  

(с) при иск за обезщетение по правило 62.1(а): субектът, за когото 
се твърди, че е извършил неправило действие или е допуснал 
пропуск; 

(d) лодка или състезател, които могат да бъдат наказани по 
правило 69.2. 

Протестната комисия, обаче, никога не е страна.  
Отлагане  Отложена е гонка, която е забавена преди своя предвиден 
старт, но може да бъде стартирана или изоставена по-късно. 
  



ДЕФИНИЦИИ 

 

Надлежен курс  Курс, по който би плавала лодка, за да финишира 
възможно най-скоро в отсъствие на другите лодки, упоменати в правилото, 
използващо този термин. Лодка няма надлежен курс преди нейния стартов 
сигнал. 
Протест  Твърдение, направено по правило 61.2 от лодка, регатна 
комисия или протестна комисия, че някоя лодка е нарушила правило. 
Състезава/не  Лодка се състезава от нейния подготвителен сигнал, докато 
тя финишира и напусне финалната линия и знаци или се оттегли от гонката, 
или докато регатната комисия обяви общо отзоваване, отлагане или 
изоставяне. 
Място  Пространството, нужно на лодка при съществуващите условия, 
включително място за изпълнение на нейните задължения по правилата в 
Част 2 и правило 31, докато маневрира без забавяне в съответствие с 
добрата морска практика. 
Правило (а) Правилата в настоящата книга, включително 

Дефинициите, Състезателните сигнали, Увода, 
въведенията и правилата на съответните приложения, но 
не и заглавията; 

(b) Разпоредба 19 на ISAF, Кодекс за право на участие; 
Разпоредба 20 на ISAF, Кодекс за рекламиране; 
Разпоредба 21 на ISAF, Анти-допинг  кодекс и 
Разпоредба 22 на ISAF, Кодекс за класификация на 
състезателите. 

(с) предписанията на националната организация, освен 
когато са изменени от състезателните инструкции в 
съответствие с предписанието на националната 
организация (ако има такова) към правило 88.2; 

(d) правилата на класа (за лодка, състезаваща се по 
хандикапна система или система за състезателен бал, 
правилата на тази система са "правила на класа"); 

(е) обявата за състезание; 
(f) състезателните инструкции и 
(g) всякакви други документи, по които се ръководи проявата. 

Старт  Лодка стартира, когато, след като се е намирала изцяло на пред-
стартовата страна на стартовата линия при или след нейния стартов сигнал 
и след като е изпълнила изискванията на правило 30.1 (ако то важи), някоя 
част от нейния корпус, екипаж или екипировка пресече стартовата линия по 
посока на първия знак. 
Халс, Десен или Ляв  Лодка е на халс, десен или ляв, отговарящ на 
нейната наветрена страна. 
Наветрена  Виж Подветрена и Наветрена. 
Зона  Пространството около знак, в границите на три корпусни дължини 
на лодката, която е по-близо до него. Лодка е в зоната, когато някоя част 
от нейния корпус е в зоната. 



 

 
 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 
СПОРТСМЕНСТВОТО И ПРАВИЛАТА 
Във ветроходния спорт състезателите се ръководят от съвкупност от 
правила и от тях се очаква да ги следват и прилагат. Основен 
принцип на спортсменството е, че когато състезатели нарушат някое 
правило, те незабавно ще изпълнят наказание, което може да бъде 
оттегляне от гонката. 
 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Участниците се призовават да намалят до минимум всякакви 
вредни въздействия на ветроходния спорт върху околната среда. 

ЧАСТ 1  
ОСНОВНИ ПРАВИЛА 
 

1 БЕЗОПАСНОСТ 

1.1 Помагане на онези, които са в опасност 
Лодка или състезател трябва да оказват всякаква възможна помощ на 
всяко лице или плавателен съд в опасност. 

1.2 Животоспасяваща екипировка и лични спасителни средства 
Всяка лодка трябва да носи животоспасяваща екипировка, 
достатъчна за всички лица на борда, включително един брой, готов 
за незабавна употреба, освен ако нейните класни правила не 
предвиждат нещо друго. Всеки състезател е персонално отговорен да 
носи на себе си лично спасително средство, подходящо за 
атмосферните условия.  

2 ЧЕСТНО ПЛАВАНЕ 
Лодка и нейният собственик трябва да се състезават в съответствие с 
общопризнатите принципи на спортсменство и честна игра. Лодка 
може да бъде наказана по това правило само ако е ясно установено, 
че тези принципи са били нарушени. Дисквалификация по това 
правило не трябва да се изключва от сбора на точките на лодката в 
серията.  
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3 ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА 
Участвайки в състезание, провеждано според тези състезателни 
правила, всеки състезател и собственик на лодка се съгласява 
(a) да се ръководи от правилата; 
(b) да приема наложените наказания и други действия, 

предприети според правилата, подвластни на предвидените 
в тях процедури за обжалване и преразглеждане, като 
окончателно решение на всички проблеми, произтичащи от 
правилата и 

(c) да не се отнася до никакъв съд или трибунал по повод на 
такова действие. 

4 РЕШЕНИЕ ЗА СЪСТЕЗАВАНЕ 
Отговорността за решението на лодка да участва в гонка или да 
продължи да се състезава е единствено нейна. 

5 АНТИ-ДОПИНГ 
Състезателите трябва да спазват Световния анти-допинг кодекс, 
правилата на Световната анти-допинг агенция и разпоредба 21 на 
ISAF – Анти-допинг кодекс. При предполагаемо или действително 
нарушение на това правило, трябва да се постъпва според Разпоредба 
21. Това не може да бъде основание за протест и правило 63.1 не 
важи. 



 

 
 

ЧАСТ 2  
ПРИ СРЕЩА НА ЛОДКИ 
Правилата от Част 2 важат между лодки, които плават в или 
близо до състезателния полигон и възнамеряват да се състезават, 
се състезават или са се състезавали. Лодка която не се състезава, 
обаче, не може да бъде наказана за нарушаване на някое от тези 
правила, освен правило 24.1. 
Когато лодка плаваща според тези правила срещне плавателен съд, 
който не плава според тях, тя трябва да се съобрази с 
Международните правила за предпазване от сблъскване на море 
(МППСМ), или правителствени правила за право на път. Ако 
състезателните инструкции предписват това, правилата от Част 
2 се заместват от правилата за право на път на МППСМ или от 
правителствените правила за право на път. 
 

 

РАЗДЕЛ  A 

ПРАВО НА ПЪТ 
 

Лодка има право на път спрямо друга лодка, когато другата лодка 
трябва да се пази чисто от нея. Някои правила в Раздели B, C и D, 
обаче, ограничават действията на лодка с право на път.  

10 НА ПРОТИВНИ ХАЛСОВЕ 
Когато лодки са на противни халсове, лодка на ляв халс трябва да се 
пази чисто от лодка на десен халс. 

11 НА ЕДНАКЪВ ХАЛС, СВЪРЗАНИ 
Когато лодки са на еднакъв халс и са свързани, наветрена лодка 
трябва да се пази чисто от подветрена лодка. 

12 НА ЕДНАКЪВ ХАЛС, НЕ СВЪРЗАНИ  
Когато лодки са на еднакъв халс и не са свързани, лодка чисто назад 
трябва да се пази чисто от лодка чисто напред. 

13 ДОКАТО ПРАВИ ПОВОРОТ ОВЕРЩАГ 
След като лодка премине през положение левентик, тя трябва да се 
пази чисто от други лодки, докато не е на курс бейдевинд. През това 
време правила 10, 11 и 12 не важат. Когато две лодки са  
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едновременно предмет на това правило, тази която е от към левия 
борд на другата или която е назад трябва да се пази чисто. 

РАЗДЕЛ  B 
ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

14 ИЗБЯГВАНЕ НА ДОПИРАНЕ 
Лодка трябва да избягва допиране до друга лодка, ако това е разумно 
възможно. Обаче, лодка с право на път, или имаща право на място 
или право на място при знак 

(a) няма нужда да предприема действия за избягване на допиране, 
докато не стане ясно, че другата лодка не се пази чисто или не 
предоставя място или място при знак и 

(b) трябва да бъде оневинена, ако наруши това правило, но 
допирането не е причинило повреда или нараняване. 

15 ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЪТ 
Когато лодка придобие право на път, тя трябва да предостави 
първоначално на другата лодка място да се пази чисто, освен ако 
правото на път е придобито в резултат на действия на другата лодка. 

16 ПРОМЯНА НА КУРСА 
16.1 Когато лодка с право на път променя своя курс, тя трябва да 

предостави на другата лодка място да се пази чисто. 
16.2 Освен това, когато след стартовия сигнал лодка на ляв халс се пази 

чисто, като плава така, че да мине зад лодка на десен халс, лодката 
на десен халс не трябва да променя своя курс, ако в резултат на това 
лодката на ляв халс би трябвало незабавно да промени своя курс, за 
да продължи да се пази чисто. 

17 НА ЕДНАКЪВ ХАЛС; НАДЛЕЖЕН КУРС 
Ако лодка чисто назад стане свързана на разстояние по-малко от две 
свои корпусни дължини подветрено от лодка на същия халс, тя не 
трябва да плава над своя надлежен курс докато двете остават на 
същия халс и свързани в границите на това разстояние, освен ако при 
това тя незабавно не премине зад другата лодка. Това правило не 
важи, ако свързването започне, докато наветрената лодка e 
задължена по правило 13 да се пази чисто.  
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РАЗДЕЛ  С 

ПРИ ЗНАЦИ И ПРЕПЯТСТВИЯ 
Правилата от Раздел С не важат при стартов знак, заобиколен от 
годна за плаване вода, или при котвеното му въже, от времето 
когато лодките ги приближават, за да стартират, докато са ги 
преминали.  

18 МЯСТО ПРИ ЗНАК 
18.1 Кога е в сила правило 18 

Правило 18 е в сила между лодки, които трябва да оставят знак от 
една и съща страна и поне една от тях е в зоната. Обаче, то не е в 
сила 
(a) между лодки на противни халсове, които качват срещу вятъра,  
(b) между лодки на противни халсове, когато надлежния курс при 

знака на едната (но не и на двете) включва поворот оверщаг, 
(c) между лодка, която се приближава към знак и друга, която се 

отдалечава от него, или 
(d) ако знакът е продължително препятствие, в който случай е в 

сила правило 19. 
18.2 Предоставяне на място при знак 

(a) Когато лодки са свързани, външната лодка трябва да предоставя 
на вътрешната лодка място при знака, освен ако е в сила 
правило 18.2(b). 

(b) Ако лодки са свързани когато първата от тях достигне до 
зоната, лодката, която е външна в този момент, трябва след 
това да предоставя на вътрешната лодка място при знака. Ако 
лодка е чисто напред, когато достигне до зоната, лодката която 
е чисто назад в този момент трябва след това да й предоставя 
място при знака. 

(c) Когато лодка е задължена да предоставя място при знак по 
правило 18.2(b),  

(1) тя трябва да продължи да прави това дори и ако свързването 
в последствие се прекрати или започне ново свързване;  

(2) ако тя се окаже свързана вътрешно на лодка с право на 
място при знака, тя трябва да предостави на тази лодка 
също и място да плава по своя надлежен курс, докато те 
остават свързани. 

Обаче, ако лодката с право на място при знака премине през 
положение левентик или напусне зоната, правило 18.2(b) 
престава да бъде в сила.  
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(d) При разумно съмнение, че лодка е придобила или прекратила 
свързване своевременно, следва да се предполага, че тя не е 
сторила това. 

(е) Ако лодка е установила вътрешно свързване от положение 
чисто назад или чрез поворот оверщаг наветрено на другата 
лодка и от момента на започване на свързването външната 
лодка не е била в състояние да предостави място при знака, тя 
не е задължена да го предостави. 

18.3 Поворот оверщаг  в зоната 
Ако лодка в зоната премине през положение левентик, и се окаже на 
еднакъв халс с лодка, която хваща знака, правило 18.2 не важи след 
това между тях. Лодката която е сменила своя халс 
(a) не трябва да принуждава другата лодка да плава над курс 

бейдевинд, за да я избегне, или да попречи на другата лодка да 
премине знака от предписаната страна и 

(b) трябва да предостави място при знака, ако другата лодка се 
окаже свързана вътрешно на нея.  

18.4 Поворот фордевинд 
Когато, за да следва своя надлежен курс, вътрешна свързана лодка с 
право на път трябва да направи поворот фордевинд при знак, докато 
извърши поворота фордевинд тя не трябва да плава по-далече от 
знака, отколкото й е необходимо, за да следва този курс. Правило 
18.4 не важи при знак на врата. 

19 МЯСТО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КРАЙ ПРЕПЯТСТВИЕ  
19.1 Кога е в сила правило 19 

Правило 19 е в сила между лодки при препятствие, освен когато то 
е и знак, който лодките трябва да оставят от една и съща страна. При 
продължително препятствие, обаче, правило 19 е винаги в сила, а 
правило 18 не важи. 

19.2 Предоставяне на място при препятствие 
(a) Лодка с право на път може да избере да премине препятствие 

от коя и да е страна. 
(b) Когато лодките са свързани, външната лодка трябва да 

предоставя на вътрешната лодка място между себе си и 
препятствието, освен ако не е в състояние да стори това от 
започване на свързването. 

(с) Когато лодки преминават покрай продължително препятствие, 
ако лодка, която е била чисто назад и задължена да се пази 
чисто се окаже свързана между другата лодка и 
препятствието и в момента на започване на свързването няма 
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място за нея да премине между тях, тя няма право на място по 
правило 19.2(b). Докато лодките остават свързани, тя трябва да 
се пази чисто и правила 10 и 11 не важат. 

20 МЯСТО ЗА ПОВОРОТ ОВЕРЩАГ ПРИ ПРЕПЯТСТВИЕ 

20.1 Извикване 
 Когато се приближава към препятствие, лодка може да извика за 
място за да извърши поворот оверщаг и да избегне друга лодка на 
същия халс. Обаче, тя не трябва да извиква, ако 
(а) тя може безопасно да избегне препятствието, без да изменя 

съществено своя курс, 
(b) тя плава по-ниско от курс бейдевинд, или 
(с) препятствието е знак и лодка, която го хваща, би била 

принудена да отговори и измени своя курс. 

20.2 Отговаряне 
(а) След като лодка извика, тя трябва да предостави на извиканата 

лодка време за реагиране. 
(b) Извиканата лодка трябва да отговори, дори и ако извикването 

нарушава правило 20.1. 
(с) Извиканата лодка трябва да отговори или чрез извършването на 

поворот оверщаг възможно най-скоро или чрез незабавен 
отговор: “Правете вие поворот оверщаг”, след което да 
предостави на извикващата лодка място да извърши поворота и 
да я избегне. 

(d) Когато извиканата лодка отговори, извикващата лодка трябва да 
извърши поворот оверщаг възможно най-скоро. 

(е) От момента в който лодка извика, докато извърши поворота и 
избегне извиканата лодка, правило 18.2 не важи между тях. 

20.3 Препредаване на извикването на трета лодка 
Когато на лодка е извикано за място за извършване на поворот 
оверщаг и тя възнамерява да отговори чрез извършване на поворот 
оверщаг, тя може да извика на друга лодка на същия халс за място за 
да извърши поворот оверщаг и да я избегне. Тя може да извика дори 
и ако нейното извикване не отговаря на условията на правило 20.1. 
Правило 20.2 важи между нея и лодката на която извиква.  
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21 ОНЕВИНЯВАНЕ 
Когато лодка плава в пределите на мястото или мястото при знака 
на което тя има право по правило от Раздел С, тя трябва да бъде 
оневинена, ако при инцидент с лодка, която трябва да й предостави 
място или място при знака  
(а) наруши правило от Раздел А, правило 15 или правило 16, или 
(b) тя е принудена да наруши правило 31. 

РАЗДЕЛ  D 
ДРУГИ ПРАВИЛА 
Когато между две лодки е в сила правило 22 или 23, правилата от 
Раздел А не важат.  

22 СТАРТОВИ ГРЕШКИ; ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯ; 
ДВИЖЕНИЕ НАЗАД  

22.1 Лодка, която след своя стартов сигнал плава към пред-стартовата 
страна на стартовата линия или към едно от нейните продължения за 
да стартира или да изпълни правило 30.1, докато не премине изцяло 
на пред-стартовата страна на линията трябва да се пази чисто от 
лодка, която не прави това. 

22.2 Лодка, изпълняваща наказание, трябва да се пази чисто от друга, 
която не прави това. 

22.3 Лодка, движеща се назад спрямо водата чрез изнасяне на ветрило 
срещу вятъра, трябва да се пази чисто от друга, която не прави това. 

23 ПРЕОБЪРНАТА, ЗАКОТВЕНА ИЛИ ЗАСЕДНАЛА; 
СПАСЯВАЩА 
Ако е възможно, лодка трябва да избягва друга лодка, която е 
преобърната или не си е възвърнала контрола след преобръщане, 
която е закотвена или заседнала, или се опитва да помогне на лице 
или плавателен съд в опасност. Лодка е преобърната, когато върхът 
на нейната мачта е във водата.  

24 ПРЕЧЕНЕ НА ДРУГА ЛОДКА 
24.1 Ако е разумно възможно, лодка която не се състезава, не трябва да 

пречи на лодка, която се състезава. 
24.2 Освен когато плава по своя надлежен курс, лодка не трябва да пречи 

на друга лодка, която изпълнява наказание или плава по друга 
отсечка на състезателното разстояние. 
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25 ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ, СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
И СИГНАЛИ  

25.1 Обявата за състезание и състезателните инструкции трябва да бъдат 
предоставени на всяка лодка преди да започне състезанието. 

25.2 Значението на видимите и звуковите сигнали, посочени в 
Състезателни сигнали, не трябва да бъде изменяно, освен в 
съответствие с правило 86.1(b). Значението на всякакви други 
сигнали, които могат да бъдат използвани, трябва да бъде посочено в 
състезателните инструкции. 

25.3 Регатната комисия може да покаже зрителен сигнал чрез флаг или 
друг предмет с подобен изглед. 

26 СТАРТИРАНЕ НА ГОНКИ  

Гонките трябва да бъдат стартирани чрез използването на следните 
сигнали. Времената трябва да бъдат отчитани по видимите сигнали; 
липсата на звуков сигнал трябва да се пренебрегва. 
 

Минути преди 
стартовия 

сигнал 
Зрителен сигнал Звуков сигнал Значение 

 5* Класен флаг; Един Предупредителен 
сигнал 

4 P, I, Z, Z с I, или 
черен флаг; Един Подготвителен 

сигнал 

1 Подготвителният 
флаг прибран; Един дълъг Една минута 

0 Класният флаг 
прибран Един Стартов сигнал 

*  или както е посочено в състезателните инструкции 
Предупредителният сигнал за всеки следващ клас трябва да бъде 
даван заедно с или след стартовия сигнал за предходния клас.  
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27 ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ НА РЕГАТНАТА КОМИСИЯ ПРЕДИ 
СТАРТОВИЯ СИГНАЛ 

27.1  Не по-късно от предупредителния сигнал, регатната комисия трябва 
да сигнализира или посочи по друг начин състезателното разстояние, 
което ще се изминава, ако състезателните инструкции не го посочват 
и може да замени един сигнал за състезателно разстояние с друг и да 
сигнализира, че се изисква състезателите да носят на себе си лични 
спасителни средства (като покаже флаг Y с един звук). 

27.2 Не по-късно от подготвителния сигнал, регатната комисия може да 
премести стартов знак.  

27.3  Преди стартовия сигнал, регатната комисия може по всякаква 
причина да отложи гонката (като покаже флаг АР ["Виждам"], АP 
над H, или AP над А, с два звука), или да я изостави (като покаже 
флаг N над Н, или N над А, с три звука). 

28 ИЗМИНАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО РАЗСТОЯНИЕ 
28.1 Лодка трябва да стартира, да измине състезателното разстояние, 

описано в състезателните инструкции и да финишира. Докато прави 
това, тя може да остави откъм която и да е страна знак, който не е 
начален, ограничаващ или краен за отсечката от състезателното 
разстояние, по която плава тя. След като финишира, не е необходимо 
тя да прекоси напълно финалната линия. 

28.2 Корда, представляваща следата на лодка от времето, когато тя 
приближава стартовата линия откъм пред-стартова й страна за да 
стартира, докато тя финишира, трябва, когато бъде пристегната, 
(а) да преминава покрай всеки знак откъм предписаната му страна 

и в правилната последователност, 
(b) да докосва всеки поворотен знак и 
(с) да преминава между знаците на врата в посока откъм 

предходния знак. 
Лодка може да поправи всякакви грешки, за да се съобрази с това 
правило при условие, че не е финиширала. 

29 ОТЗОВАВАНЕ  
29.1 Единично отзоваване 

Когато при стартовия сигнал на лодка някоя част от нейния корпус, 
екипаж или екипировка са на след-стартовата страна на стартовата 
линия или тя трябва да постъпи според правило 30.1, регатната 
комисия трябва незабавно да покаже флаг X с един звук. Флагът 
трябва да стои показан, докато всички такива лодки не са 
преплавали изцяло на пред-стартовата страна на стартовата линия 
или на едно от нейните продължения и са постъпили според правило 
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30.1 (ако то важи), но не по-късно от четири минути след стартовия 
сигнал или една минута преди всеки следващ стартов сигнал, което 
от двете е по-рано. Ако правило 30.3 е в сила, това правило не е. 

29.2 Общо отзоваване 
Когато при стартовия сигнал регатната комисия не може да 
разпознае лодки, които са на след-стартовата страна на стартовата 
линия, или за които важи правило 30, или е имало грешка в 
стартовата процедура, регатната комисия може да сигнализира общо 
отзоваване (да покаже флаг "Първи повторителен" с два звука). 
Предупредителният сигнал за нов старт на отзования клас трябва да 
бъде даден една минута след прибирането на флага "Първи 
повторителен" (един звук) и стартовете за всички следващи класове 
трябва да следват новия старт. 

30 СТАРТОВИ НАКАЗАНИЯ 
30.1 Правило за флага I 

Ако е показан флагът I и някоя част от корпуса, екипажа или 
екипировката на лодка са на след-стартовата страна на стартовата 
линия или на едно от нейните продължения през последната минута 
преди нейния стартови сигнал, тя трябва след това да преплава от 
след-стартовата на пред-стартовата страна на стартовата линия през 
едно от нейните продължения преди да стартира.  

30.2 Правило за флага Z 
Ако е показан флагът Z, никоя част от корпуса, екипажа или 
екипировка на лодка не трябва да се намира през последната минута 
преди нейния стартов сигнал в триъгълника, образуван от краищата 
на стартовата линия и първия знак. Ако лодка наруши това правило и 
бъде разпозната, тя трябва да получи без изслушване 20 процентно 
наказание в класирането, изчислено както е посочено в правило 
44.3(с). Тя трябва да бъде наказана дори и ако гонката е повторно 
стартирана или повторена, но не и ако е отложена или изоставена 
преди стартовия сигнал. Ако бъде разпозната по подобен начин по 
време на следващия опит за стартиране на същата гонка, тя трябва да 
получи допълнително наказание от още 20%. 

30.3 Правило за черния флаг 
Ако е показан черен флаг, никоя част от корпуса, екипажа или 
екипировката на лодка не трябва да се намира през последната 
минута преди нейния стартов сигнал в триъгълника, образуван от 
краищата на стартовата линия и първия знак. Ако лодка наруши това 
правило и бъде разпозната, тя трябва да бъде дисквалифицирана без 
изслушване, дори и ако гонката е повторно стартирана или 
повторена, но не и ако е отложена или изоставена преди стартовия 
сигнал. Ако е сигнализирано общо отзоваване, или гонката е 
изоставена след стартовия сигнал, регатната комисия трябва да 
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покаже нейния ветрилен номер преди следващия предупредителен 
сигнал за тази гонка и ако гонката бъде повторно стартирана или 
повторена тя не трябва да участва в нея. В противен случай 
дисквалификацията й не трябва да бъде изключвана при 
пресмятането на нейните точки за серията. 

31 ДОПИРАНЕ ДО ЗНАК 
Докато се състезава, лодка не трябва да се допира до стартов знак 
преди стартиране, знак започващ, ограничаващ или завършващ 
отсечката от състезателното разстояние по която плава тя, или 
финален знак след финиширане. 

32 СКЪСЯВАНЕ ИЛИ ИЗОСТАВЯНЕ СЛЕД СТАРТА 
32.1 След стартовия сигнал, регатната комисия може да скъси 

състезателното разстояние (като покаже флаг S с два звука) или да 
изостави гонката (като покаже флаг N, N над Н, или N над А, с три 
звука), според случая, 
(a) поради грешка в стартовата процедура, 
(b) поради лоши атмосферни условия, 
(c) поради недостатъчен вятър, което прави малко вероятно някоя 

лодка да финишира в контролното време,  
(d) поради липса или изместване на знак, или 
(e) по всякаква друга причина, непосредствено засягаща 

безопасността или справедливостта на състезанието, 
или може да скъси състезателното разстояние, за да могат да бъдат 
проведени други планирани гонки. Обаче, след като една лодка е 
изминала състезателното разстояние и е финиширала в контролното 
време (ако има такова), регатната комисия не трябва да изоставя 
гонката, без да вземе пред вид последствията за всички лодки в 
гонката или серията.  

32.2 Ако регатната комисия сигнализира скъсено състезателно разстояние 
(като покаже флаг S с два звука), финалната линия ще бъде: 
(а) при знак за заобикаляне – между знака и щок с флаг S; 
(b) при линия, която лодките трябва да пресичат в края на всяка 

обиколка – тази линия; 
(c) при врата – между знаците на вратата. 
Скъсеното състезателно разстояние трябва да бъде сигнализирано 
преди първата лодка да пресече финалната линия. 
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33 ПРОМЯНА НА СЛЕДВАЩАТА ОТСЕЧКА ОТ 
СЪСТЕЗАТЕЛНОТО РАЗСТОЯНИЕ 
Регатната комисия може да промени отсечка от състезателното 
разстояние, започваща от знак за заобикаляне или врата, като промени 
положението на следващия знак (или на финалната линия) и 
сигнализира на всички лодки преди да започнат отсечката. Не е 
необходимо по това време следващият знак да бъде на новото си 
място. 
(а) Ако ще бъде променена посоката на отсечката, сигналът трябва 

да бъде показване на флаг С с повтарящи се звукове и или 
(1) новият компасен курс, или 
(2) зелен триъгълник при промяна на дясно, или червен 

правоъгълник при промяна на ляво. 
(b) Ако ще бъде променена дължината на отсечката, сигналът 

трябва да бъде показване на флаг С с повтарящи се звукове и "–
" ако дължината ще бъде намалена, или "+", ако тя ще бъде 
увеличена. 

(c) За запазване на формата на състезателното разстояние, 
следващи отсечки могат да бъдат променяни без по нататъшно 
сигнализиране.  

34 ЛИПСВАЩ ЗНАК 
Ако знак липсва, или не е на точното място, регатната комисия 
трябва, ако е възможно, 
(a) да го постави на точното му място, или да го замени с друг с 

подобен вид, или 
(b) да го замени с обект, показващ флаг М и да подава повтарящи 

се звукови сигнали. 
35 КОНТРОЛНО ВРЕМЕ И КЛАСИРАНЕ  

Ако една лодка измине състезателното разстояние според 
изискванията на правило 28 и финишира в контролното време (ако 
има такова), всички финиширали лодки трябва да получат точки 
съобразно тяхното място на финиширане, освен ако гонката бъде 
изоставена. Ако никоя лодка не финишира в контролното време, 
регатната комисия трябва да изостави гонката. 

36 ПОВТОРНО СТАРТИРАНИ ИЛИ ПОВТОРЕНИ ГОНКИ, 
При повторно стартиране или повтаряне на гонка, нарушение на 
правило (освен правило 30.3) в първоначалната гонка не може да 
бъде причина за забрана на лодка да се състезава, или за нейно 
наказание, освен по правила 30.2, 30.3 или 69. 
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ЧАСТ 4  
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
СЪСТЕЗАВАНЕ 
 
Правилата от Част 4 са в сила само за лодки, които се състезават. 
Правило 55, обаче, важи винаги, когато лодките са на вода. 

40 ЛИЧНИ СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА  
Когато флаг Y е показан с един звук преди или заедно с 
предупредителния сигнал, състезателите трябва да носят на себе си 
лични спасителни средства, освен за късо време, докато сменят или 
нагласяват своето облеклото или лична екипировка. Неопренови и 
непромокаеми костюми не са лични спасителни средства. 

41 ВЪНШНА ПОМОЩ 
Лодка не трябва да получава помощ от никакъв външен източник, 
освен 
помощ за член на екипажа, който е болен, наранен или в опасност; 
(a) след сблъскване, помощ от екипажа на другия плавателен съд, 

за да се разделят; 
(b) помощ под формата на информация, свободно достъпна за 

всички лодки; 
(c) не поискана информация от незаинтересован източник, който 

може да бъде друга лодка в същата гонка. 
Обаче, лодка, която в резултат на помощ получена по правило 41(а) 
се оказва със значително предимство в гонката, може да бъде 
протестирана и наказана, като наказанието може да бъде по-малко от 
дисквалификация. 

42 ПРИДВИЖВАНЕ  
42.1 Основно правило 

Освен когато е разрешено от правила 42.3 или 45, лодка трябва да 
се състезава, като използва само вятъра и водата за увеличаване, 
поддържане или намаляване на своята скорост. Нейният екипаж 
може да изменя настройката на ветрилата и корпуса и да извършва 
други действия от морската практика, но не трябва да движи по 
друг начин телата си, за да придвижва лодката. 
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42.2 Забранени действия 
Без да ограничават приложението на правило 42.1, следните 
действия са забранени: 
(a) помпане: повтарящо се размахване на някое ветрило или чрез 

придърпване и отпускане на ветрилото или чрез вертикално или 
напречно движение на тялото; 

(b) клатене: повтарящо се люшкане на лодката, предизвикано чрез 
(1) движение на тялото, 
(2) повтарящо се настройване на ветрилата или шверта, или 
(3) управление с руля; 

(c) тласкане: внезапно движение на тялото напред, завършващо с 
рязко спиране; 

(d) рулене: повтарящо се движение на руля, което е или енергично, 
или придвижва лодката напред или предотвратява движението й 
назад; 

(e) повтарящи се повороти оверщаг или фордевинд, без връзка с 
промени на вятъра или тактически съображения. 

42.3 Изключения 
(а) Лодка може да бъде люшната за подпомагане на управлението й. 
(b) Членовете на екипажа могат да движат телата си, за да увеличат 

разклащането на лодката, което улеснява нейното управление 
през време на поворот оверщаг или фордевинд, при условие, че 
непосредствено след завършването на поворота, скоростта на 
лодката не е по-голяма, отколкото би била без поворота. 

(c) Когато лодка не качва срещу вятъра и е възможно сърфиране 
(бързо ускоряване надолу по фронта на вълна) или глисаж, 
екипажът на лодката може да придърпва някое ветрило, за да 
започне сърфиране или глисаж, но всяко ветрило може да бъде 
придърпано само по веднъж за всяка вълна или полъх на вятъра. 

(d) Когато лодка е над курс бейдевинд и е неподвижна, или се 
движи бавно, тя може да рули, за да падне до курс бейдевинд. 

(e) При обръщане на лата наопъки, екипажът на лодка може да 
помпа ветрилото докато латата престане да бъде обърната. Това 
действие не е разрешено, ако то явно придвижва лодката. 

(f) Лодка може да намалява скоростта си чрез повтарящо се 
движение на нейния рул. 
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(g) За помагане на лице или плавателен съд в опасност може да се 
използва всякакво средство за придвижване. 

(h) За освобождаване след засядане или сблъскване с друг 
плавателен съд или обект, лодка може да използва сила, 
приложена от нейния екипаж или екипажа на другия плавателен 
съд и всякаква екипировка, освен ходов двигател. Използването 
на двигател, обаче, може да бъде разрешено от правило 42.3(i). 

(i) Състезателните инструкции могат да разрешат в посочени 
случаи придвижване с използването на ходов двигател или 
всякакъв друг начин, при условие че лодката не добива 
значително предимство в гонката. 

Забележка: Тълкувания на правило 42 могат да бъдат намерени в 
Интернет страницата на ISAF или получени по пощата при 
поискване. 

43 ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

43.1 (a) Състезателите не трябва да бъдат облечени с облекло или да 
носят екипировка, целящи увеличаване на тяхното тегло. 

(b) В допълнение към това, облеклото и екипировката на състезател 
не трябва да тежат повече от 8 килограма, като се изключат колан 
за откреняване или за трапец и облекло (включително обувки), 
носено само под колената. Класни правила или състезателни 
инструкции могат да определят по-малко тегло, или по-голямо 
тегло до 10 килограма. Класни правила могат да включват в това 
тегло обувки и друго облекло, носено под колената. Колан за 
откреняване или за трапец трябва да има положителна 
плаваемост и не трябва да тежи повече от 2 килограма, но класни 
правила могат да определят по-голямо тегло до 4 килограма. 
Теглата трябва да бъдат определяни, както това се изисква от 
Приложение H.  

(с) Когато инспектор на екипировка или мерител, отговорен за 
претеглянето на облекло и екипировка счита, че състезател 
може да е нарушил правило 43.1(а) или 43.1(b), той трябва да 
докладва за случая писмено на регатната комисия. 

43.2 Правило 43.1(b) не се отнася за лодки, за които се изисква да имат 
леери. 
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44 НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИНЦИДЕНТ 
44.1 Изпълнение на наказание 

Лодка може да изпълни наказание "Две завъртания", когато може да 
е нарушила едно или повече правила от Част 2 при инцидент, докато 
се е състезавала. Тя може да изпълни наказание "Едно завъртане" 
когато може да е нарушила правило 31. Алтернативно, 
състезателните инструкции могат да предписват използването на 
“Наказание в класиране” или някакво друго наказание. В такъв 
случай посоченото наказание трябва да замени наказанията "Едно 
завъртане" и "Две завъртания". Обаче, 
(а) когато лодка може да е нарушила правило от Част 2 и правило 

31 в един и същ инцидент, тя не трябва да изпълнява наказание 
за нарушение на правило 31; 

(b) ако чрез своето нарушение лодката е причинила нараняване 
или сериозна повреда или въпреки изпълнението на наказание 
е добила значително предимство в гонката или серията, 
нейното наказание трябва да бъде оттегляне от гонката.  

44.2 Наказания "Едно завъртане" и "Две завъртания" 
След като възможно най-скоро след инцидента се отстрани от други 
лодки, лодка изпълнява наказанието "Едно завъртане" или "Две 
завъртания" като незабавно извърши изисквания брой завъртания в 
една и съща посока, като всяко завъртане включва по един поворот 
оверщаг и един поворот фордевинд. Когато лодка изпълнява 
наказанието на или близо до финалната линия, тя трябва да отплава 
изцяло на пред-финалната страна на линията преди да финишира. 

44.3 Наказание в класиране 
(а) Лодка приема "Наказание в класиране", като при първата 

разумна възможност след инцидента покаже жълт флаг.  
(b) Когато лодка е приела "Наказание в класиране", тя трябва да 

държи жълтия флаг показан, докато финишира и привлече към 
него вниманието на регатната комисия на финалната линия. По 
това време тя трябва също да уведоми регатната комисия и за 
самоличността на другата лодка, участвала в инцидента. Ако 
това не е практически възможно, тя трябва да го направи при 
първата разумна възможност и преди изтичането на срока за 
подаване на протести. 

(с) В гонката за която лодка е приела "Наказание в класиране" тя 
трябва да бъде класирана на мястото, които би заела без 
наказанието, отместено назад с броя на местата, предписан в 
състезателните инструкции. Тя, обаче, не може да получи точки 
по-лоши от "Не финиширала" (DNF) Когато състезателните 
инструкции не посочват броя на местата, броят трябва да бъде 
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цялото число (с закръгляване на 0.5 нагоре), най-близко до 20% 
от броя на заявените лодки. Точките на останалите лодки не 
трябва да се променят; следователно две лодки могат да се 
окажат с еднакъв брой точки. 

45 ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА; ПРИВЪРЗВАНЕ; ЗАКОТВЯНЕ 
При подготвителния сигнал на лодка тя трябва да бъде на вода и да 
не е швартована. В последствие тя не може да бъде изваждана от 
водата или привързвана, освен за изхвърляне на вода, рифоване на 
ветрила или извършване на поправки. Тя може да се закотви или 
екипажът може да стъпи на дъното. Преди да продължи в гонката, тя 
трябва да прибере обратно котвата си, освен ако не е в състояние да 
стори това. 

46 ОТГОВОРНИК 
Всяка лодка трябва да има на борда си отговорник, определен от 
члена или организацията, които са заявили лодката. Виж правило 75. 

47 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕКИПИРОВКАТА И ЕКИПАЖА 
47.1 Лодка трябва да използва само екипировката, която е била на борда 

при нейния подготвителен сигнал. 
47.2 Никое лице на борда не трябва умишлено да го напуска, освен когато 

е болно или наранено, или за да помогне на лице или плавателен съд 
в опасност, или за да плува. Лице, напуснало лодката случайно или 
за да плува, трябва да бъде обратно на борда, преди лодката да 
продължи в гонката. 

48 СИГНАЛИ ЗА МЪГЛА И СВЕТЛИНИ; СХЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО 
ДВИЖЕНИЕ 

48.1 Когато безопасността налага, лодка трябва да подава звукови 
сигнали за мъгла и да показва светлини, според изискванията на 
Международните правила за предпазване от сблъскване на море 
(МППСМ) или приложимите правителствени правила. 

48.2 Лодка трябва да спазва правило 10 “Схеми за разделно движение” от 
МППСМ. 

49 ПОЛОЖЕНИЕ НА ЕКИПАЖА; ЛЕЕРИ 
49.1 Състезатели не трябва да използват никакви приспособления, 

предназначени за изнасяне на телата им извън борда, освен колани 
за краката при откреняване и твърди подложки, носени под 
бедрата. 

49.2 Когато класните правила или състезателните инструкции изискват 
наличието на леери, те трябва да бъдат добре опънати и 
състезателите не трябва да разполагат никоя част от трупа си извън  
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тях, освен кратковременно за изпълнение на необходима задача. На 
лодки, снабдени с горни и долни леери, състезател седящ на палубата 
с лице към водата и с кръст вътрешно от долния леер, може да държи 
горната част на тялото си извън горния леер. Ако класните правила 
не предписват материала или минималния диаметър на леерите, те 
трябва да отговарят на съответните спецификации в Специалните 
разпоредби на ISAF за открито море. 
Забележка: Специалните разпоредби на ISAF за открито море са 
поместени на страницата на ISAF в Интернет. 

50 НОСЕНЕ НА ВЕТРИЛА И ШКОТИ 
50.1 Смяна на ветрила 

При смяна на предни ветрила или спинакери, заместващо ветрило 
може да бъде напълно вдигнато и настроено, преди свалянето на 
заместваното ветрило. Обаче, едновременно може да се носи вдигнат 
само по един грот и (освен докато трае смяната) само по един 
спинакер. 

50.2 Спинакер-гикове; контра-гикове 
Освен при извършване на поворот фордевинд, едновременно могат 
да бъдат използувани само по един спинакер-гик и по един контра-
гик. Когато се използват, те трябва да бъдат закрепени за най-
предната мачта. 

50.3 Използване на разпорки 
(а) Никой шкот на ветрило не трябва да минава над или през 

разпорка, освен както е разрешено от правило 50.3(b) или 
50.3(с). Разпорка е всяко приспособление или друго устройство, 
поставено така, че да може да оказва натиск навън върху шкот 
или ветрило в точка, от която (при изправена лодка) вертикална 
линия би преминала извън корпуса или палубата. За целите на 
това правило фалшбордове, релинг и буртици не са част от 
корпуса или палубата и следните не са разпорки: бушприт, 
използван за закрепване на халсовия ъгъл на ветрило, 
ахтершприт, използван за шкота на ветрило, или гик на предно 
ветрило, което не се нуждае от пренастройване при поворот 
оверщаг. 

(b) Шкотът на всяко ветрило може да бъде закрепен към, или 
прекаран над гик, редовно използван за ветрило и постоянно 
закрепен към мачтата, на която е вдигнат фаловия ъгъл на това 
ветрило. 

(с) Шкотът на предно ветрило или неговият шкотов ъгъл могат да 
бъдат закрепени към спинакер-гик или контра-гик, когато не 
се носи спинакер.  
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50.4 Предни ветрила 
За целите на правила 50 и 54 и Приложение G, разликата между 
предно ветрило и спинакер е, че ширината на предно ветрило, 
измерена между средните точки на предния и задния лик е по-малка 
от 75% от дължината на долния лик. Ветрило с халсов ъгъл, закрепен 
зад най-предната мачта, не е предно ветрило. 

51 ПОДВИЖЕН БАЛАСТ 
Целият подвижен баласт, включително ветрила, които не са 
вдигнати, трябва да бъде надлежно складиран. Вода, тежести или 
баласт не трябва да бъдат премествани за изменение на центровката 
или стабилността. Пайоли, напречни прегради, врати, стълби и 
резервоари за вода трябва да бъдат на мястото си и цялото 
обзавеждане на каютите да бъде на борда. Трюмна вода, обаче, може 
да бъде изхвърляна. 

52 РЪЧНА СИЛА 
Неподвижният и подвижен такелаж на лодка, рангоутът и закрепени 
към корпуса подвижни части трябва да бъдат регулирани и 
задействани само чрез силата на екипажа. 

53 ТРИЕНЕ НА ОБШИВКАТА 
Лодка не трябва да изхвърля или отделя вещество, като полимер, или 
да има специално структурирани повърхности, които могат да 
подобрят характера на водното обтичане в граничния слой. 

54 ПРЕДНИ ЩАГОВЕ И ХАЛСОВИ ЪГЛИ НА ПРЕДНИ 
ВЕТРИЛА 
Предните щаговете и халсовите ъгли на предни ветрила, с 
изключение на подспинакерни стаксели, когато лодката не е на курс 
бейдевинд, трябва да бъдат закрепени приблизително по 
диаметралната линия на лодката. 

55 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
Състезател не трябва да изхвърля съзнателно отпадъци във водата. 
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ЧАСТ 5 
ПРОТЕСТИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, 
ИЗСЛУШВАНИЯ, НЕПРИСТОЙНО 
ПОВЕДЕНИЕ И ЖАЛБИ 
 

РАЗДЕЛ  A 

ПРОТЕСТИ; ОБЕЗЩЕТЕНИЯ; 
ДЕЙСТВИЯ ПО ПРАВИЛО 69  

60 ПРАВО ДА ПРОТЕСТИРА; ПРАВО ДА ИСКА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ ПО ПРАВИЛО 69 

60.1  Лодка може 
(a) да протестира срещу друга лодка, но не и за предполагаемо 

нарушение на правило от Част 2 или правило 31, освен ако тя е 
участвала в инцидента или го е видяла, или 

(b) да иска обезщетение. 
60.2  Регатна комисия може 

(a) да протестира срещу лодка, но не и въз основа на информация 
произтичаща от иск за обезщетение или от невалиден протест, 
или от доклад от заинтересована страна, различна от 
представителя на самата лодка; 

(b) да поиска обезщетение за лодка, или 
(c) да докладва на протестната комисия с искане за действие по 

правило 69.2(a). 
Обаче, когато регатната комисия получи доклад, изискван от 
правило 43.1(с) или 78.3, тя трябва да протестира срещу лодката. 

60.3 Протестна комисия може 
(a) да протестира срещу лодка, но не и въз основа на информация 

произтичаща от иск за обезщетение или от невалиден протест, 
или от доклад от заинтересована страна различна от 
представителя на самата лодка. Тя може, обаче, да протестира 
срещу лодка 
(1) ако научи за инцидент, в който тя е участвала, при който 

може да е причинено нараняване или сериозна повреда, 
или 

(2) ако по време на разглеждане на валиден протест научи, че 
лодката, въпреки че не е страна в изслушването, е 
участвала в инцидента и може да е нарушила правило;  
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(b) да насрочи изслушване за обсъждане на обезщетение, или  
(c)  да действа по правило 69.2(a). 

61 ПРОТЕСТНИ ИЗИСКВАНИЯ 

61.1 Уведомяване на протестирания 
(a) Лодка, възнамеряваща да протестира, трябва на уведоми 

другата лодка при първата разумна възможност. Когато нейният 
протест ще се отнася до инцидент в състезателния полигон, в 
който тя е участвала или го е видяла, тя трябва да извика 
"Протест" и да покаже очебийно червен флаг при първата 
разумна възможност за всяко от двете действия. Тя трябва да 
показва флага, докато престане да се състезава. Обаче,  
(1) ако другата лодка е отвъд разстоянието за извикване, 

протестиращата лодка не е нужно да вика, но трябва да я 
уведоми при първата разумна възможност; 

(2) ако дължината на корпуса на протестиращата лодка е по-
малка от 6 метра, не е нужно тя да показва червен флаг; 

(3) ако инцидентът е бил грешка на другата лодка при 
изминаване на състезателното разстояние, тя не трябва да 
извиква или показва червен флаг, но трябва да уведоми 
другата лодка преди тази лодка да финишира или при 
първата разумна възможност след като тя финишира. 

(4) ако в резултат на инцидента има повреда или нараняване, 
които са очевидни за участващите в него лодки и една от 
тях възнамерява да протестира, изискванията на това 
правило не важат за нея, но тя трябва да се опита да 
уведоми другата лодка в срока по правило 61.3. 

(b) Ако регатната или протестната комисия възнамерява да 
протестира срещу лодка относно инцидент, наблюдаван от 
комисията в състезателния полигон, тя трябва да я уведоми след 
гонката в срока на правило 61.3. В останалите случаи комисията 
трябва да уведоми лодката за своето намерение да протестира 
разумно възможно най-скоро.  

(c) Ако протестна комисия реши да протестира срещу лодка по 
силата на правило 60.3(а)(2), тя трябва да я уведоми разумно 
възможно най-скоро, да прекрати текущото изслушване, да 
постъпи според изискванията на правила 61.2 и 63 и да изслуша 
заедно първоначалния и новия протест. 
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61.2 Съдържание на протест 
Протестът трябва да бъде писмен и да посочва: 
(a) протестиращия и протестирания; 
(b) инцидента, включително къде и кога се е случил; 
(c) правило, което протестиращият смята за нарушено и 
(d) името на представителя на протестиращия. 
Обаче, ако изискване (b) е спазено, изискване (a) може да се изпълни 
по всяко време преди изслушването, а изисквания (c) и (d) могат да 
бъдат изпълнени преди или по време на изслушването. 

61.3 Протестно време 
Протест от лодка, или от регатна или протестна комисия относно 
инцидент, наблюдаван от комисията в състезателния полигон, трябва 
да бъде подаден в регатния офис в границите на протестното време, 
посочено в състезателните инструкции. Ако такова не е посочено, 
срокът е два часа след като финишира последната лодка в гонката. 
Други протести на регатната или протестната комисия трябва да 
бъдат подавани в регатния офис не по-късно от два часа след 
получаването на съответната информация от комисията. Протестната 
комисия трябва да удължи срока, ако има основателни причини за 
това. 

62 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
62.1 Иск за обезщетение или решение на протестна комисия да обсъди 

обезщетение трябва да се основава на твърдение или вероятност, че 
не по нейна вина класирането на лодка в гонка или серия е било или 
може да бъде значително влошено поради 
(a) неправилно действие или пропуск на регатната или протестната 

комисия, на организатора, комисията по проверка на 
материалната част  или мерителната комисия на проявата, но не 
поради решение на протестната комисия, когато лодката е била 
страна в изслушването; 

(b) нараняване или физическа повреда, вследствие на действие на 
лодка, която е нарушила правило от Част 2 или на плавателен 
съд, който не се е състезавал, но е трябвало да стои настрана; 

(c) оказване на помощ (но не на своята лодка или екипаж) в 
съответствие с правило 1.1, или 
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(d) действието на лодка или член на нейния екипаж, което е довело 
до наказание по правило 2 или наказание или предупреждение 
по правило 69.2(с). 

62.2 Искът трябва да бъде писмен и да посочва причината за неговото 
подаване. Ако искът се основава на инцидент в състезателния 
полигон, той трябва да бъде подаден в регатния офис преди изтичане 
на протестното време, или до два часа след инцидента, което от двете 
е по-късно. Други искове трябва да бъдат подадени разумно 
възможно най-скоро след узнаване на причините за подаването на 
иска. При наличие на основателни причини, протестната комисия 
трябва да удължи срока. Не се изисква червен флаг. 

РАЗДЕЛ  B 
ИЗСЛУШВАНИЯ И РЕШЕНИЯ 

63 ИЗСЛУШВАНИЯ 
63.1 Изискване за изслушване 

Лодка или състезател не трябва да бъдат наказвани без протестно 
изслушване, освен както е предвидено в правила 30.2, 30.3, 69, A5 и 
Р2. Решение за обезщетение не трябва да се взема без изслушване. 
Протестната комисия трябва да изслушва всички протести и искове 
за обезщетение, подадени в регатния офис, освен ако разреши 
оттеглянето на протест или иск. 

63.2 Време и място на изслушване; време за подготовка на страните 
Всички страни в изслушването трябва да бъдат уведомени за 
неговото време и място, трябва да им бъде предоставена 
информацията относно протеста или обезщетението и разумно 
време, за да се подготвят за изслушването. 

63.3 Право на присъствие 
(a) Страните в изслушването, или представител на всяка от тях, 

имат право да присъстват през цялото време на изслушване на 
всички показания. Когато протест съдържа твърдение за 
нарушение на правило от Част 2, 3 или 4, представителите на 
лодки  трябва да са били на борда по време на инцидента, освен 
ако протестната комисия има основателни причини да 
постанови друго. Всеки свидетел, ако не е член на протестната 
комисия, трябва да бъде освободен от изслушването, освен 
когато дава показания.   
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(b) Когато страна в изслушване на протест или иск за 
обезщетение не дойде на изслушването, протестната комисия 
може независимо от това да реши протеста или иска. Ако 
страната е отсъствала по неизбежни причини, комисията може 
да поднови изслушването. 

63.4 Заинтересована страна 
Член на протестна комисия, който е заинтересована страна, не 
трябва да взема никакво по-нататъшно участие в изслушването, но 
може да се яви като свидетел. Членовете на протестна комисия 
трябва да заявят всякакъв възможен собствен интерес възможно най-
скоро след като са осъзнали това. Страна в изслушването, която 
счита, че член на протестната комисия е заинтересована страна, 
трябва да направи възражение възможно най-скоро. 

63.5 Валидност на протест или иск за обезщетение 
В началото на изслушването, протестната комисия трябва да събере 
всички доказателства, каквито смята за необходими, за да реши, дали 
са спазени всички изисквания за протеста или иска за обезщетение. 
Ако те са спазени, протестът или искът е валиден и изслушването 
трябва да продължи. Ако не са, комисията трябва да обяви протеста 
или иска за невалиден и да преустанови изслушването. Ако 
протестът е подаден по силата на правило 60.3(a)(1), комисията 
трябва да установи също, дали въпросният инцидент е довел до 
наранявания или сериозни повреди. Ако не е, изслушването трябва да 
бъде преустановено. 

63.6 Изслушване на показания и установяване на факти 
Протестната комисия трябва да изслуша показанията на страните, 
присъстващи на изслушването и на техните свидетели и да се 
запознае с други доказателства, каквито счита за необходими. Член 
на протестната комисия, който е видял инцидента, трябва да обяви 
този факт в присъствието на страните и може да даде показания. 
Страна присъстваща на изслушването може да задава въпроси на 
всяко лице, даващо показания. След това комисията трябва да 
формулира установените факти и да основе своето решение върху 
тях. 

63.7 Противоречие между обявата за състезание и състезателните 
инструкции 
Ако има противоречие между правило в обявата за състезание и 
такова в състезателните инструкции, което трябва да бъде разрешено 
преди протестната комисия да може да реши протест или иск за 
обезщетение, комисията трябва да приложи това правило, което по 
нейното убеждение ще осигури най-справедлив резултат за всички 
засегнати лодки.  
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63.8 Протести между лодки в различни гонки 
Протест между лодки, участващи в различни гонки, провеждани от 
различни организатори, трябва да бъде изслушан от протестна 
комисия, приемлива за тези организатори. 

64 РЕШЕНИЯ 
64.1 Наказания и оневиняване 

Когато протестната комисия реши, че лодка, която е страна в 
протестно изслушване, е нарушила правило и не е оневинена, тя 
трябва да я дисквалифицира, освен ако е приложимо някакво друго 
наказание. Наказание трябва да бъде наложено независимо дали 
приложимото правило е било посочено в протеста или не. Ако 
лодка е нарушила правило, когато не се е състезавала, наказанието й 
трябва да се отнася до гонката, проведена най-близко по време до 
това на инцидента. Обаче, 
(а) когато в резултат на свое нарушение на някое правило една 

лодка е принудила друга лодка да наруши правило, тази друга 
лодка трябва да бъде оневинена. 

(b) Ако лодка е изпълнила приложимо наказание, тя не трябва да 
бъде наказвана повече по това правило, освен ако наказанието 
за нарушено от нея правило е дисквалификация, която не се 
изключва от нейните точки в серията. 

(с) Ако гонката е повторно стартирана или повторена, е в сила 
правило 36. 

64.2 Решения за обезщетения 
Когато протестната комисия реши, че лодка заслужава обезщетение 
по правило 62, тя трябва да уреди въпроса възможно най-
справедливо за всички засегнати лодки, независимо от това дали те 
са поискали обезщетение или не. Това може да стане чрез коригиране 
на точките (за някои примери виж правило А10) или финалните 
времена на лодки; чрез изоставяне на гонката; чрез запазване на 
резултатите непроменени или чрез някакви други мерки. Когато има 
съмнения относно фактите или вероятното отражение на 
предприемани стъпки върху гонката или серията, особено преди да 
изостави гонката, протестната комисия трябва да събере показания 
от подходящи източници. 

64.3 Решения по протести, отнасящи се до класни правила 
(а) Когато протестната комисия установи, че отклонения извън 

допуските, посочени в класните правила, са причинени от 
повреда или нормално износване и не подобряват ходовите 
качества на лодката, тя не трябва да я наказва. Обаче лодката не 
трябва да се състезава отново, докато отклоненията не бъдат 
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коригирани, освен ако протестната комисия реши, че няма или 
не е имало разумна възможност за това. 

(b) Когато протестната комисия се съмнява в смисъла на класно 
правило, тя трябва да отнесе въпросите си заедно със 
съответните факти до институция, отговорна за тълкуване на 
това правило. При вземане на своето решение, комисията трябва 
да се съобрази с отговора на тази институция. 

(с) Когато лодка, дисквалифицирана по класно правило, заяви 
писмено, че възнамерява да обжалва решението, тя може да се 
състезава в следващи гонки без изменения по лодката, но трябва 
да бъде дисквалифицирана, ако не подаде жалба или жалбата й 
бъде решена против нея. 

(d) Разходи за обмер, произтичащи от протест, свързан с класно 
правило, трябва да бъдат заплащани от загубилата страна, 
освен ако протестната комисия реши друго. 

65 УВЕДОМЯВАНЕ НА СТРАНИТЕ И ДРУГИ 
65.1 След като вземе своето решение, протестната комисия трябва 

незабавно да уведоми страните в изслушването за установените 
факти, приложимите правила, решението, основанията за него и 
всякакви наложени наказания или присъдени обезщетения.  

65.2 Страна в изслушването има право да получи горната информация в 
писмен вид, ако я поиска писмено от протестната комисия не по-
късно от седем дни, след като е била уведомена за решението. Тогава 
комисията трябва незабавно да предостави информацията, 
включително (ако е от значение) скица на инцидента, изготвена или 
заверена от комисията. 

65.3 Когато протестната комисия накаже лодка по мерително правило, тя 
трябва да изпрати горната информация на съответните мерителни 
институции. 

66 ПОДНОВЯВАНЕ НА ИЗСЛУШВАНЕ 
Протестната комисия може да поднови изслушване когато реши, че 
може да е допуснала съществена грешка, или когато в разумен 
период от време станат известни нови съществени доказателства. Тя 
трябва да поднови изслушване и когато това е поискано от 
националната организация по правило 71.2 или R5. Страна в 
изслушване може да поиска подновяване не по-късно от 24 часа след 
като е била уведомена за решението. При подновяване на 
изслушване трябва, ако е възможно, мнозинството от членовете на   
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протестната комисия да са били членове на първоначалната 
протестна комисия. 

67 ЩЕТИ 

Въпросът за щетите, произтичащи от нарушение на някое правило 
трябва да се решава според предписанията на националната 
организация, ако има такива. 

Забележка: Няма правило 68. 

РАЗДЕЛ  C 
НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ 

69 ТВЪРДЕНИЯ ЗА НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ 

69.1 Задължение за недопускане на непристойно поведение  
(a) Състезател не трябва да допуска непристойно поведение, 

включително сериозно нарушение на правило, или на добрите 
обноски или спортсменство, или държание, дискредитиращо 
спорта. В цялото правило 69 “състезател” означава член на 
екипаж на лодка, или неин собственик. 

(b) Твърдение за нарушение на правило 69.1(а) трябва да бъде 
третирано в съответствие с предвиденото в правило 69. 

69.2 Действия на протестна комисия 
(а) Когато протестна комисия счита, от свое наблюдение или от 

доклад от всякакъв източник, че състезател може да е нарушил 
правило 69.1(а), тя може да насрочи изслушване. Ако 
протестната комисия реши да насрочи изслушване, тя трябва 
незабавно да уведоми писмено състезателя за твърдяното 
нарушение и за времето и мястото на изслушването. Ако 
състезателят представи основателни причини за 
невъзможността си да присъства на изслушването, протестната 
комисия трябва да го пренасрочи.  

(b) Изслушването трябва да бъде проведено от най-малко 
тричленна протестна комисия според процедурите в правила 
63.2, 63.3(а), 63.4 и 63.6. 

(с) Ако протестната комисия, имайки пред вид сериозността на 
твърдяното нарушение, установи с достатъчно убеждение, че 
състезателят е нарушил правило 69.1(а), тя трябва 
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(1) да предупреди състезателя, или 
(2) да наложи наказание, чрез изключване на състезателя, и 

(когато е уместно) дисквалифициране на лодка от гонка, 
или от оставащите гонки, или от всички гонки на серията, 
или чрез вземане на други мерки в границите на своята 
юрисдикция. Дисквалификация по това правило не трябва 
да бъде изключвана от сбора на точките на лодката в 
серията. 

Ако нивото на доказване в това правило влиза в противоречие 
със законите на страната, националната организация може, със 
разрешение на ISAF, да го измени с предписание към това 
правило. 

(d) Протестната комисия трябва незабавно да докладва наказание, 
но не и предупреждение, на националните организации на 
мястото на провеждане на състезанието, на състезателя и на 
собственика на лодката. Ако протестната комисия е 
международно жури, назначено от ISAF по правило 89.2(b), тя 
трябва да изпрати на ISAF копие от доклада. 

(е) Ако състезателят не представи основателна причина за 
невъзможността си да присъства на изслушването и не присъства 
на него, протестната комисия може да го проведе в негово 
отсъствие. Ако комисията постъпи така и накаже състезателя, тя 
трябва да включи в доклада, който прави по правило 69.2(d) 
установените факти, решението и основанията за него. 

(f) Ако протестната комисия реши да не провежда изслушване в 
отсъствие на състезателя или когато изслушването не може да бъде 
насрочено в място и време при които би било разумно възможно за 
състезателя да присъства, протестната комисия трябва да събере 
цялата налична информация и ако твърдението изглежда 
основателно, да докладва на съответната национална организация. 
Ако протестната комисия е международно жури, назначено от 
ISAF по правило 89.2(b), тя трябва да изпрати на ISAF копие от 
доклада. 

(g) Когато протестната комисия е напуснала проявата и се получи 
доклад за нарушение на правило 69.1(а), регатната комисия или 
организаторът могат да назначат нова протестна комисия, която 
да действа по това правило.  

69.3 Действие на национална организация или първоначално 
действие на ISAF  
(а) Когато национална организация или ISAF получи доклад с 

твърдение за нарушение на правило 69.1(a), или доклад 
изискван от 69.2(d) или 69.2(f), тя трябва да проведе 
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разследване в съответствие със своите установени процедури и 
когато е уместно - да проведе изслушване. След това, в рамките 
на своята юрисдикция, тя може да вземе всякакви дисциплинарни 
мерки, каквито счита за уместни, срещу състезателя или лодката, 
или друго замесено лице, включително отнемане, завинаги или за 
определен период от време, на състезателните права за участие 
във всякакви прояви под нейна юрисдикция и отнемане на 
правото на участие в прояви на ISAF в съответствие с Разпоредба 
19 на ISAF. Националната организация трябва незабавно да 
уведоми другите причастни национални организации и ISAF за 
своето решение и причините за него, дори и ако решението е да 
не се предприемат никакви следващи действия. 

(b) Националната организация на състезателя трябва да отнеме и 
състезателните му права за прояви на ISAF, както това се 
изисква от Разпоредба 19 на ISAF.  

(с) Националната организация трябва незабавно да докладва за 
отнемането на състезателни права по правило 69.3(а) на ISAF и 
на националните организации на лицето или собственика на 
лодката с отнети права, ако те не членуват в националната 
организация, отнела правата. 

69.4 Последващи действия на ISAF 
При получаване на доклад, изискван от правило 69.3(с) или 
Разпоредба 19 на ISAF, или следвайки своя собствена процедура по 
правило 69.3(а), ISAF трябва да уведоми всички национални 
организации, които също могат да отнемат състезателните права за 
участие в прояви под тяхна юрисдикция. Изпълнителният комитет на 
ISAF трябва да отнеме състезателните права за прояви на ISAF, 
както се изисква от Разпоредба 19 на ISAF, ако националната 
организация на състезателя не е направила това. 

РАЗДЕЛ  D 
ЖАЛБИ 

70 ОБЖАЛВАНИЯ И ИСКАНИЯ ДО НАЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

70.1 (а) Ако правото на обжалване не е отнето по правило 70.5, страна 
в изслушване може да обжалва решение на протестна комисия 
или нейна процедура, но не и установените факти. 

(b) Лодка може да подаде жалба, ако й е отказано изслушването, 
изисквано от правило 63.1. 

70.2 Протестна комисия може да поиска потвърждение или корекция на 
свое решение.  
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70.3 Жалба по правило 70.1 или искане от протестна комисия по правило 
70.2 трябва да бъде изпращана на националната организация, с която 
организаторът е свързан по правило 89.1. Обаче, ако докато се 
състезават, лодките ще преминават през водите на повече от една 
национална организация, състезателните инструкции трябва да 
посочват националната организация, на която следва да се изпращат 
жалби или искания. 

70.4 Клуб или друга организация, членуващи в национална организация, 
могат да поискат тълкуване на правилата, ако това не засяга 
протест или иск за обезщетение, който може да бъде обжалван. 
Тълкуването не трябва да бъде използвано за промяна на предишно 
решение на протестна комисия. 

70.5 Не подлежи на обжалване решение на международно жури, 
съставено в съответствие с Приложение N. Освен това, ако обявата за 
състезание и състезателните инструкции предписват това, правото на 
обжалване може да бъде отнето, ако 
(а) е от съществено значение незабавното определяне на резултата 

от гонка, който ще даде право на лодка да се състезава в 
следващ етап от проявата или в следваща проява (национална 
организация може да предпише, че за такава процедура е 
необходимо нейното одобрение); 

(b) национална организация одобри това за определена проява, 
открита само за участници под нейна юрисдикция, или 

(с) национална организация, след допитване до ISAF одобри това 
за определена проява, при положение, че протестната комисия е 
съставена според изискванията на приложение N, с изключение 
на това, че е нужно само двама от членовете на протестната 
комисия да бъдат Международни съдии. 

70.6 Жалбите и исканията трябва да бъдат съобразени с Приложение R. 

71 РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ  
71.1 Никоя заинтересована страна или член на протестната комисия не 

трябва да взема никакво участие в обсъждането или решаването на 
жалба или искане за потвърждение или корекция. 

71.2 Националната организация може да подкрепи, измени или обърне 
решение на протестна комисия, да обяви протеста или иска за 
обезщетение за невалиден, да върне протеста или иска за 
подновяване на изслушването, или за ново изслушване и вземане на 
решение от същата или друга протестна комисия. Когато 
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Националната организация реши, че трябва да има ново изслушване, 
тя може да назначи протестната комисия. 

71.3 Когато въз основа на фактите, установени от протестната комисия, 
националната организация реши, че лодка, която е била страна в 
протестно изслушване, е нарушила правило, тя трябва да я накаже, 
независимо дали тази лодка или това правило са били упоменати в 
решението на протестната комисия. 

71.4 Решението на националната организация трябва да бъде 
окончателно. Националната организация трябва да изпрати своето 
решение в писмен вид на всички страни в изслушването и на 
протестната комисия, които трябва да се съобразят на решението. 
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ЧАСТ 6 

ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

75 ЗАЯВЯВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕ 
75.1 За да бъде заявена за състезание, лодка трябва да отговаря на 

изискванията на организатора на състезанието. Тя трябва да бъде 
заявена от  
(а) член на клуб или друга организация, членуващи в национална 

организация, участваща в ISAF, 
(b) такъв клуб или организация, или 
(c) член на национална организация, участваща в ISAF. 

75.2 Състезателите трябва да отговарят на Разпоредба 19 на ISAF "Кодекс 
за право на участие". 

76 НЕДОПУСКАНЕ НА ЛОДКИ ИЛИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 
76.1 Организаторът или регатната комисия може да отхвърли или анулира 

заявката на лодка или да изключи състезател от списъка на 
участниците (но без да нарушава правило 76.3), при условие, че го 
направи преди старта на първата гонка и обяви своите основания за 
това. При поискване лодката трябва незабавно да получи писмено 
причината. Лодката може да поиска обезщетение, ако счита за 
неправилно отхвърлянето или анулирането. 

76.2 Организаторът или регатната комисия не трябва да отхвърля или 
анулира заявката на лодка, или да не допусне състезател заради 
рекламиране, ако лодката или състезателят удовлетворяват 
изискванията Разпоредба 20 на ISAF "Кодекс за рекламиране". 

76.3 На световни и континентални първенства, никоя заявка в рамките на 
обявената квота не може да бъде отхвърлена или анулирана без 
предварително получено съгласие от съответната Международна 
класна асоциация (или Съвета за състезания в открито море – ORC) 
или ISAF. 

77 ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ВЕТРИЛАТА 
Всяка лодка трябва да спазва изискванията на Приложение G 
относно класните емблеми, националните букви и ветрилните 
номера. 
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78 СПАЗВАНЕ НА КЛАСНИТЕ ПРАВИЛА; СВИДЕТЕЛСТВА 
78.1 Собственикът и всяко друго лице, отговарящо за лодка, трябва да 

направят необходимото лодката да бъде поддържана в съответствие с 
нейните класни правила и нейното мерително свидетелство или 
свидетелство за състезателен бал (ако има такова) да остава валидно. 

78.2 Когато правило изисква да се представи валидно свидетелство или да 
се потвърди неговото съществуване преди лодка да се състезава и 
това не може да стане, лодката може да се състезава при условие, че 
регатната комисия получи декларация, подписана от отговорника на 
лодката, че лодката има валидно свидетелство. Ако свидетелството 
не бъде представено или потвърдено преди края на проявата, лодката 
трябва да бъде дисквалифицирана за всички гонки на проявата. 

78.3 Когато инспектор на екипировка или мерител на проява реши, че 
лодка или лична екипировка не отговарят на класните правила, той 
трябва да докладва въпроса писмено на регатната комисия. 

79 КЛАСИФИКАЦИЯ 
Ако в обявата за състезание или класните правила е посочено, че 
някои или всички състезатели трябва да отговарят на 
класификационни изисквания, класификацията трябва да се 
провежда както е описано в Разпоредба 22 на ISAF "Кодекс за 
класификация на състезателите". 

80 РЕКЛАМИРАНЕ 
Лодка и нейният екипаж трябва да спазват изискванията на 
Разпоредба 20 на ISAF "Кодекс за рекламиране". 

81 ПРЕНАСРОЧЕНИ ПРОЯВИ 

Когато проява е пренасрочена на дати, различни от тези, посочени в 
обявата за състезание, трябва да бъдат уведомени всички заявени 
лодки. Регатната комисия може да приеме нови заявки, които 
отговарят на всички изисквания за заявки освен първоначалния срок 
за заявяване 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕ 

 

85 РЪКОВОДНИ ПРАВИЛА 

При провеждането и съдийстването на състезания, организаторът, 
регатната и протестната комисии трябва да се ръководят от 
правилата. 

86 ИЗМЕНЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВИЛА 

86.1 Състезателно правило не може да бъде изменяно, освен ако това е 
разрешено в самото правило или както следва: 
(а) Предписания на национална организация могат да изменят 

състезателно правило, но не и Дефинициите; правило в Увода; 
Основните принципи; Част 1, 2 или 7; правила 42, 43, 69, 70, 71, 
75, 76.3, 79; или 80; правило от приложение, изменящо някое от 
тези правила, Приложения H или N; или Разпоредби 19, 20, 21 
или 22 на ISAF. 

(b) Състезателни инструкции могат да изменят състезателно 
правило като изрично го упоменат и посочат промените, но не и 
правила 76.1 и 76.2, Приложение R, или правило, изброено в 
правило 86.1(а). 

(с) Класни правила могат да изменят само състезателни правила 42, 
49, 50, 51, 52, 53 и 54. Такива изменения трябва изрично да 
указват правилото и да посочват изменението. 

86.2 Като изключение от правило 86.1, при ограничени обстоятелства 
(виж Разпоредба 28.1.3 на ISAF) ISAF може да разреши промени в 
състезателните правила за конкретна международна проява. 
Разрешението трябва да се съдържа в писмо за одобрение до 
организатора на проявата, както и в обявата за състезание и в 
състезателните инструкции, а писмото трябва да бъде поставено на 
официалното табло за съобщения на проявата. 

86.3 Ако национална организация предписва това, ограниченията в 
правило 86.1 не важат, ако правилата се изменят за създаване или 
изпитване на предложени правила. Националната организация може 
да предпише, че за такива изменения е необходимо нейното 
одобрение. 
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87 ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛАСНИ ПРАВИЛА 
Състезателните инструкции могат да изменят класно правило само 
когато класните правила позволяват изменението, или когато 
писмено разрешение за изменението от класната асоциация е 
поставено на официалното табло за съобщения. 

88 НАЦИОНАЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ 
88.1 Предписанията които са в сила за проява са предписанията на 

националната организация, с която организаторът е свързан по 
правило 89.1. Обаче, ако докато се състезават, лодките ще 
преминават през водите на повече от една национална организация, 
състезателните инструкции трябва да посочват предписанията, които 
ще се прилагат и кога ще се прилагат. 

88.2 Състезателните инструкции могат да изменят предписание. 
Национална организация, обаче, може да ограничи измененията на 
нейните предписания чрез предписание към това правило, ако ISAF 
одобри нейна молба за това. Ограничените предписания не могат да 
бъдат изменяни чрез състезателните инструкции.  

89 ОРГАНИЗАТОР; ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ; 
НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГАТЕН ПЕРСОНАЛ 

89.1 Организатор 
Състезанията трябва да бъдат организирани от организатор, който 
може да бъде:  
(а) ISAF; 
(b) национална организация, участваща в ISAF; 
(c) асоцииран клуб; 
(d) асоциирана организация, която не е клуб и ако е предписано от 

националната организация - с одобрението на националната 
организация, или съвместно с асоцииран клуб; 

(e) неасоциирана класна асоциация, или с одобрението на 
националната организация, или съвместно с асоцииран клуб; 

(f) две или повече от горните организации; 
(g) неасоциирано юридическо лице, съвместно с асоцииран клуб, 

когато юридическото лице е притежавано и контролирано от 
този клуб. Националната организация на клуба може за 
предпише, че за такава проява се изисква нейно одобрение; или  
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(h) ако е одобрено от ISAF и националната организация на клуба – 
от неасоциирано юридическо лице, съвместно с асоцииран 
клуб, когато юридическото лице не е притежавано и 
контролирано от този клуб. 

В правило 89.1, една организация е асоциирана, когато членува в 
националната организация на мястото на проявата, в противен случай 
организацията не е асоциирана. Обаче, ако докато се състезават, 
лодките ще преминат през водите на повече от една национална 
организация, една организация е асоциирана, ако членува в 
националната организация на някое от пристанищата, които ще бъдат 
посетени. 

89.2 Обява за състезание; назначаване на регатен персонал 
(a) Организаторът трябва да издаде обява за състезанието, което да 

съответства на правило J1. Обявата за състезание може да бъде 
изменяна, ако това се съобщава достатъчно рано. 

(b) Организаторът трябва да назначи регатна комисия и (когато е 
уместно) протестна комисия и арбитри на вода. Обаче, 
регатната комисия, международно жури и арбитри могат да 
бъдат назначавани и от ISAF, както е предвидено в 
разпоредбите на ISAF. 

90 РЕГАТНА КОМИСИЯ; СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ; 
КЛАСИРАНЕ  

90.1 Регатна комисия 
Регатната комисия трябва да провежда гонки както й е наредено от 
организатора и според изискванията на правилата. 

90.2 Състезателни инструкции 
(a) Регатната комисия трябва да издаде писмени състезателни 

инструкции, които да съответстват на правило J2. 
(b) Когато е уместно, на проява за която се очакват участия от 

други страни, състезателните инструкции трябва да включват 
приложимите национални предписания на английски език. 

(c) Измененията на състезателните инструкции трябва да бъдат в 
писмен вид и поставяни на официалното табло за съобщения 
преди времето, посочено в състезателните инструкции, или на 
вода, съобщавани на всяка лодка преди нейния 
предупредителен сигнал. Устни изменения могат да бъдат 
правени само на вода и само ако процедурата е посочена в 
състезателните инструкции. 
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90.3 Класиране 
(a) Регатната комисия трябва да прави класирането на гонка или 

серия, както е предвидено в Приложение А, като използва 
Минималната точкова система, освен ако състезателните 
инструкции не посочват някоя друга система. Гонка подлежи на 
класиране, ако тя не е изоставена и ако поне една лодка е 
изминала състезателното разстояние съгласно правило 28 и е 
финиширала в контролното време (ако е имало такова), дори и 
ако тя се оттегли от гонката след финиширането или бъде 
дисквалифицирана. 

(b) Когато точковата система предвижда изключване на точките за 
една или повече гонки от сбора на точките на лодката в серия, 
точките за дисквалификация по правило 2, по последното 
изречение на правило 30.3, по правило 42 (ако са в сила правила 
Р2.2 или Р2.3) или по правило 69.2(с)(2) не трябва да бъдат 
изключвани. Вместо тях трябва да бъдат изключени следващите 
най-лоши точки. 

(с) Когато регатната комисия установи по своите собствени записи 
или наблюдения, че е класирала лодка неправилно, тя трябва да 
поправи грешката и да предостави коригираното класиране на 
състезателите. 

91 ПРОТЕСТНА КОМИСИЯ 

Протестната комисия трябва да бъде: 
(a) комисия, назначена от организатора или от регатната комисия; 

или 
(b) международно жури, назначено от организатора, или както е 

предвидено в разпоредбите на ISAF. То трябва да бъде съставено 
според изискванията на правило N1 и да има правата и 
задълженията посочени в правило N2. Национална организация 
може да предпише, че е необходимо нейното одобрение за 
назначаване на международни журита за състезания под нейна 
юрисдикция, с изключение на прояви на ISAF, или когато 
международни журита се назначават от ISAF по правило 89.2 (b). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А  
КЛАСИРАНЕ 
 
Виж правило 90.3. 

A1 БРОЙ НА ГОНКИТЕ 
Броят на планираните гонки и броят на гонките, които трябва да 
бъдат завършени, за да образуват серия, трябва да бъдат посочени в 
състезателните инструкции.  

A2 КЛАСИРАНЕ В СЕРИЯ 
Крайният резултат на всяка лодка в серия трябва да бъде равен на 
сбора от точките й от гонките, след изключването на нейния най-лош 
резултат. (Състезателните инструкции могат да предвиждат нещо 
различно, като например, че няма да има изключване на резултати, 
че два или повече резултата ще бъдат изключвани, или че определен 
брой резултати ще бъдат изключвани, ако са завършени определен 
брой гонки. Гонка е завършена, ако е направено класиране; виж 
правило 90.3(а).) Ако лодка има два или повече еднакви най-лоши 
резултати, трябва да се изключи резултата(тите) от гонката(ите), 
проведена(и) най-рано в серията. Победител в серията е лодката с 
най-нисък сбор точки и останалите трябва да бъдат съответно 
подредени. 

A3 СТАРТОВИ ВРЕМЕНА И ФИНАЛНИ МЕСТА 
Време на стартиране на лодка трябва да бъде времето на нейния 
стартов сигнал и финалните места на лодките трябва да се определят 
от реда, по който те финишират. При използване на хандикапна 
система или система на състезателни балове, обаче, финалното място 
на лодка се определя от нейното коригирано време. 

A4 МИНИМАЛНА ТОЧКОВА СИСТЕМА 
Ако състезателните инструкции не предписват друга система, ще 
се прилага Минималната точкова система; виж правило 90.3(а). 

A4.1 Всяка лодка, която е стартирала и финиширала и в последствие не 
се е оттеглила от гонката, не е била наказана или не е получила 
обезщетение, трябва да получи точки както следва: 
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Финално място Точки 
Първо 1 
Второ 2 
Трето 3 
Четвърто 4 
Пето 5 
Шесто 6 
Седмо 7 
Всяко следващо място Добавете 1 точка 

A4.2 Лодка, която не е стартирала, не е финиширала, която се е 
оттеглила от гонката, или е била дисквалифицирана, трябва да 
получи точки за финално място с едно повече от броя на лодките, 
заявени за серията. Лодка, която е наказана по правило 30.2 или 
която е приела наказание по правило 44.3(a), трябва да получи точки 
според предвиденото в правило 44.3(c). 

A5 ТОЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РЕГАТНАТА КОМИСИЯ  
Лодка, която не е стартирала, не е спазила правило 30.2 или 30.3, не 
е финиширала, е приела наказание по правило 44.3(а) или се е 
оттеглила от гонката, трябва да бъде съответно класирана от 
регатната комисия без изслушване. Единствено протестната комисия 
може да предприеме други действия свързани с класирането, които 
влошават точките на лодка.  

A6 ПРОМЕНИ НА МЕСТАТА И ТОЧКИТЕ НА ДРУГИ ЛОДКИ 
А6.1 Ако лодка е дисквалифицирана от гонка, или се оттегли след като е 

финиширала, всяка лодка с по-лошо място на финиширане трябва да 
бъде преместена с едно място напред. 

А6.2 Ако протестната комисия реши да присъди обезщетение чрез 
промяна на точките на лодка, точките на останалите лодки не трябва 
да бъдат променяни, освен ако протестната комисия не реши друго. 

A7 РАВЕНСТВО В ГОНКА 
Ако лодки са в равенство на финалната линия, или при използване на 
хандикапна система или система на състезателни балове имат 
еднакви коригирани времена, точките за мястото, за което лодките са 
в равенство и за мястото/местата непосредствено след него, трябва да 
бъдат сумирани и разделени по равно. Лодки в равенство за награда 
за гонка трябва да си я поделят или да получат еднакви награди. 

 
 

A8 РАВЕНСТВО В СЕРИЯ 
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A8.1  Ако в серия има равенство между две или повече лодки, точките от 
гонките на всяка лодка трябва да бъдат подредени в 
последователност от най-добрите до най-лошите, сравнени и при 
първите точки, при които има разлика, равенството трябва да бъде 
решено в полза на лодката(ите) с най-добрите точки. Изключени 
точки не трябва да бъдат използвани. 

A8.2 Ако равенството остава между две или повече лодки, те трябва да 
бъдат подредени с оглед на тяхните точки от последната гонка. 
Оставащи равенства трябва да бъдат решени, като се използват 
точките на съответните лодки в предпоследната гонка и т.н., докато 
бъдат решени всички равенства. Тези точки трябва да се използват 
дори и ако някои от тях са изключени точки. 

A9 ТОЧКИ ЗА ГОНКИ ОТ СЕРИЯ, ПО-ДЪЛГА ОТ РЕГАТА 
За серия, по-дълга от регата, лодка която е дошла в стартовото 
поле, но не е стартирала, или не е финиширала, или се е оттеглила 
от гонката или е дисквалифицирана, трябва да получи точки за 
финално място с едно повече от броя на лодките, дошли в 
стартовото поле. Лодка, която не е дошла в стартовото поле, трябва 
да получи точки за финално място с едно повече от броя на 
лодките, заявени за серията.  

A10 УПЪТВАНЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
Ако протестната комисия реши да присъди обезщетение чрез 
промяна на точките на лодка за гонка, препоръчително е да обсъди 
присъждането на 
(a) точки, равни на средноаритметичното, до най-близката 0.1 

точка (0.05 да се закръглява нагоре) от нейните точки от 
всички гонки в серията, с изключение на въпросната гонка; 

(b) точки, равни на средноаритметичното, до най-близката 0.1 
точка (0.05 да се закръглява нагоре) от нейните точки от 
всички гонки преди въпросната гонка, или 

(c) точки, основани на позицията на лодката по време на 
инцидента, който е основание за обезщетение.  

A11 СЪКРАЩЕНИЯ ПРИ КЛАСИРАНЕТО 
За отбелязване на описаните обстоятелства трябва да се използват 
следните съкращения: 
DNC Не стартирала; не е дошла в стартовото поле 
DNS Не стартирала (ако не е DNC и OCS) 



Приложение А   КЛАСИРАНЕ 

 
 

 
OCS Не стартирала; била е на след-стартовата страна на 

стартовата линия в момента на нейния стартов сигнал и не е 
стартирала или е нарушила правило 30.1 

ZFP 20% наказание по правило 30.2 
BFD Дисквалификация по правило 30.3 
SCP Приела “Наказание в класиране” по правило 44.3(а) 
DNF Не финиширала 
RЕТ Оттеглила се от гонка 
DSQ Дисквалификация 
DNE Дисквалификация (но не DGM), която по правило 90.3(b) не 

се изключва 
DGM Дисквалификация за непристойно поведение, която по 

правило 90.3(b) не се изключва 
RDG Присъдено обезщетение 
DPI Наложено наказание по усмотрение на протестната комисия 
 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  B 
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА 
УИНДСЪРФИНГ 

 
Състезанията на уиндсърфинг трябва да се провеждат според 
Състезателните правила по ветроходство, както са изменени от това 
приложение. Терминът "лодка", използван другаде в състезателните 
правила, означава "борд" (за уиндсърф) или "лодка", в зависимост от 
контекста. Терминът “подборна гонка” (“heat”) означава една 
елиминационна гонка, един “рунд” (“round”) се състои от няколко 
подборни серии, а една елиминационна серия се състои от един или 
повече рундове. В скоростни състезания, обаче, един “рунд” се 
състои от един или повече скоростни пробези (“runs”). 
Проява на уиндсърфинг може да включва една или повече дисциплини 
или техни формати: 
Дисциплина Формати 
Състезаване (Racing) Гонки по дистанция (Course Racing); Слалом; 

Маратон 
Изява (Expression) Изпълнение върху вълни (Wave performance); 

Изпълнение свободен стил (Free style) 
Скоростна (Speed) Стандартна скоростна дистанция в открито 

море; Скоростно преминаване (Speed 
crossing); Скоростна дистанция Алфа. 

В състезание по надпревара или изява, бордовете могат да се 
състезават в елиминационни серии и само ограничен брой от тях 
могат да преминават от рунд в рунд. Маратонска гонка е гонка, 
планирана да трае повече от един час. 
В състезание по изява представянето на борда се оценява по умения и 
разнообразие, а не по скорост и при провеждането му се използват 
елиминационни серии. В зависимост от състоянието на вълните на 
мястото на проявата се провежда изпълнение върху вълни или 
изпълнение свободен стил. 
В скоростни състезания представянето на борда се основава на 
неговата скорост по измерена дистанция. Бордовете се редуват при 
извършването на скоростни пробези по дистанцията. 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДЕФИНИЦИИТЕ 
Дефинициите Място при знак и Халс, Десен или ляв са заличени и 
заменени с: 
Място при знак Място при знак за борд е място да следва своя 
надлежен курс за заобикаляне или преминаване на знака. Обаче, 
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 място при знак за борд не включва място за поворот оверщаг, освен 
когато той е свързан вътрешно и наветрено на борда, който трябва да 
предостави място при знака и не би “хванал” знака след своя 
поворот. 
Халс, Десен или Ляв  Бордът е на халс, десен или ляв, отговарящ на 
ръката на състезателя, която би била по-близо до мачтата, ако 
състезателят е в нормално положение с двете си ръце върху гика и 
ако те не са кръстосани. Борд е на десен халс, когато дясната ръка на 
състезателя би била по-близо до мачтата и е на ляв халс, когато 
лявата ръка на състезателя би била по-близо до мачтата 
Дефиницията Зона е заличена. 
Добавете следните дефиниции: 
Започва да заобикаля или преминава  Борд започва да заобикаля или 
преминава покрай знак, когато неговият надлежен курс е да започне да 
маневрира, за да го заобиколи или премине. 
Преобърнат  Борд е преобърнат, когато неговото ветрило или 
състезателят са във водата. 

B1 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 1 
[Няма изменения] 

B2 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 2  

13 ДОКАТО ПРАВИ ПОВОРОТ ОВЕРЩАГ 
Правило13 е изменено така: 
След като бордът премине през положение левентик, той 
трябва да се пази чисто от други бордове, докато вятърът 
напълни ветрилото му. През това време правила 10, 11 и 12 не 
са в сила. Ако два борда са едновременно предмет на това 
правило, този който е от лявата страна на другия или е зад 
него, трябва да се пази чисто. 

16 ПРОМЯНА НА КУРСА 
Добавете ново правило 16.3: 

16.3 Когато, при предупредителния сигнал, курсът към първия знак 
е на деветдесет или повече градуса спрямо посоката от която 
идва истинският вятър, борд с право на път не трябва да 
променя своя курс през последната минута преди неговия 
стартов сигнал, ако в резултат на това другият борд ще трябва 
да предприеме незабавни действия, за да избегне допиране. 
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17 НА ЕДНАКЪВ ХАЛС; НАДЛЕЖЕН КУРС 
Правило 17 е заличено. 

18 МЯСТО ПРИ ЗНАК 
Правило18 е изменено както следва: 
Първото изречение на правило 18.1 е изменено така: 
Правило 18 влиза в сила между бордове, когато те трябва да 
оставят знак откъм една и съща страна и поне един от тях 
започва да заобикаля или преминава знака. Правилото престава 
да бъде в сила, след като бордът с право на място при знака е 
преминал знака. 
Правило 18.2(b) е изменено така: 
(b) Ако бордове са свързани, когато първият от тях започва 

да заобикаля или преминава знака, бордът, който е 
външен в този момент, трябва след това да предоставя на 
вътрешния борд място при знака. Ако борд е чисто 
напред, когато започва да заобикаля или преминава знака, 
бордът, който е чисто назад в този момент, трябва след 
това да му предоставя място при знака.  

Правило 18.2(с) е изменено така: 
(c) Когато борд е задължен да предоставя място при знак по 

правило 18.2(b), той трябва да продължи да прави това 
дори и ако по-късно свързването е прекратено или е 
започнало ново свързване. Обаче, ако бордът с право на 
място при знака премине през положение левентик, 
правило 18.2(b) престава да бъде в сила. 

18.3 Поворот оверщаг в зоната 
Правило18.3 е заличено. 

18.4 Поворот фордевинд или падане по вятъра 
Правило 18.4 е изменено така: 
Когато, за да следва своя надлежен курс, вътрешно свързан 
борд с право на път трябва да извърши поворот фордевинд или 
да падне по вятъра при знак, докато да извърши поворота или 
да падне, той не трябва да отплава по-далече от знака, 
отколкото е нужно, за да следва този курс. Правило 18.4 не е в 
сила при знак на врата. 
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23 ПРЕОБЪРНАТ; ЗАСЕДНАЛ; СПАСЯВАЩ 
Правило 23 е изменено така: 

23.1 Ако е възможно, борд трябва да избягва друг борд, който е 
преобърнат или не си е възвърнал контрола след 
преобръщане, е заседнал, или се опитва да помогне на човек 
или плавателен съд в опасност. 

23.2 Ако е възможно, борд който е преобърнат, или заседнал, не 
трябва да пречи на друг борд. 

24 ПРЕЧЕНЕ НА ДРУГ БОРД; ВЕТРИЛО ИЗВЪН ВОДАТА 
Добавете ново правило 24.3: 

24.3 През последната минута преди неговия стартов сигнал, 
ветрилото на борда трябва да бъде извън водата и в нормално 
положение, освен ако той случайно не е преобърнат. 

B3 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 3 

31 ДОПИРАНЕ ДО ЗНАК 
Правило 31 е заличено. 

B4 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 4 

42 ПРИДВИЖВАНЕ 
Правило 42 е изменено така: 
Борд трябва да се придвижва само от действието на вятъра 
върху ветрилата, от действието на водата върху корпуса и от 
неподпомаганите действия на състезателя. Значително 
напредване чрез гребане, плуване или ходене, обаче, не трябва 
да се постига. 

43 ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 
Правило 43.1(a) е изменено така: 
(a) Състезателите не трябва да носят върху себе си облекло 

или да носят екипировка, чиято цел е увеличаване на 
тяхното тегло. Обаче, състезател може да носи питеен съд 
с вместимост най-малко един литър и тегло не по-голямо 
от 1.5 кг, когато е пълен. 
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44 НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИНЦИДЕНТ 
Правило 44 е изменено така: 

44.1 Изпълнение на наказание 
Борд може да изпълни наказание “Едно завъртане на 360°” 
когато може да е нарушил едно или повече от правилата в 
Част 2 при инцидент, докато се е състезавал. Състезателните 
инструкции могат да предписват използването на някакво 
друго наказание. Обаче, ако бордът е причинил нараняване 
или сериозни повреди, или ако чрез своето нарушение, 
въпреки изпълнението на наказание, е спечелил значителни 
предимство в гонката или серията, неговото наказание трябва 
да бъде оттегляне от гонката. 

44.2 Наказание “Завъртане на 360°” 
След като възможно най-скоро се отстрани достатъчно от 
други бордове, борд изпълнява наказание “Завъртане на 360°” 
като без отлагане извърши завъртане на 360° без изисквания за 
повороти оверщаг или фордевинд. Когато борд изпълнява 
наказанието на или близо до финалната линия, той трябва да 
премине изцяло на пред-финалната страна на линията преди 
да финишира. 

ЗАЛИЧЕНИ ПРАВИЛА ОТ ЧАСТ 4 
Правила 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48.1, 49, 50, 51, 52 и 54 са 
заличени. 

B5 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛА ОТ ЧАСТ 5 

60 ПРАВО ДА ПРОТЕСТИРА; ПРАВО ДА ИСКА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ ПО ПРАВИЛО 69 
Правило 60.1(a) е изменено чрез заличаване на думите “или го 
е видял”. 

61 ПРОТЕСТНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Първите три изречения на правило 61.1(a) са изменени така: 
Борд, възнамеряващ да протестира, трябва да уведоми другия 
борд при първата разумна възможност. Когато неговият 
протест ще се отнася до инцидент в състезателния полигон, в 
който той е участвал или видял, той трябва да извика 
“Протест”. Възможно най-скоро след като финишира или се 
оттегли от гонката той трябва да уведоми и регатната комисия 
за своето намерение да протестира.  
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62 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
Добавете ново правило 62.1(e): 
(e) преобръщане поради действието на борд, който е 

нарушил правило от Част 2. 
64 РЕШЕНИЯ 

Правило 64.3(b) е изменено така: 
(b) Когато протестната комисия има съмнения относно нещо, 

свързано с обмера на борд, смисъла на класно правило 
или повреда на борд, тя трябва да отправи своите 
въпроси, заедно със съответните факти, до институция, 
отговорна за тълкуване на това правило. При вземане на 
своето решение, комисията трябва да се съобрази с 
отговора на тази институция. 

B6 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 6 

78 СЪОТВЕТСТВИЕ С КЛАСНИТЕ ПРАВИЛА; 
СВИДЕТЕЛСТВА 
Добавете към правило 78.1: “Когато е предписано от ISAF, 
номериране и датиране върху борд и неговия шверт, плавник и 
ветрилно стъкмяване трябва да служат за негово мерително 
свидетелство”. 

B7 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 7 

90 РЕГАТНА КОМИСИЯ; СЪСТЕЗАТЕЛНИ 
ИНСТРУКЦИИ; КЛАСИРАНЕ 
Последното изречение на правило 90.2(c) е изменено така: 
“Устни инструкции могат да бъдат давани само ако 
процедурата е посочена в състезателните инструкции”. 

B8 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ A 

A1 БРОЙ НА ГОНКИТЕ; КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 
Правило A1 е изменено така: 
Броят на планираните гонки, както и броят на гонките, които 
трябва да бъдат завършени, за да образуват серия, трябва да 
бъдат посочени в състезателните инструкции. Ако проява 
включва повече от една дисциплина или формат, 
състезателните инструкции трябва да посочват как ще се 
определя крайното класиране.  
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A2 КЛАСИРАНЕ В СЕРИЯ 
Правило A2 е изменено така: 
Крайният резултат на всеки борд в серия трябва да бъде равен 
на сбора от точките му от гонките, от които са изключени 
неговия(ите): 
(a) най-лош резултат, когато са завършени от 5 до 11 гонки, 

или  
(b) два най-лоши резултата, когато са завършени 12 или 

повече гонки. 
(Състезателните инструкции могат да предвиждат нещо 
различно. Гонка е завършена, ако е извършено класиране; виж 
правило 90.3(а)). Ако борд има два или повече равни най-лоши 
резултати, трябва да се изключи резултата(тите) от гонката(ите), 
проведена(и) най-рано в серията. Победител в серията е бордът с 
малък сбор точки и останалите трябва да бъдат подредени 
съответно. 

A8 РАВЕНСТВО В СЕРИЯ 
Правило A8 е изменено така: 

A8.1 Ако в серия има равенство между два или повече борда, те 
трябва да бъдат подредени по реда на техните най-добри 
класирания в изключените гонки. 

A8.2 Ако равенството се запазва между два или повече борда, 
точките от гонките на всеки борд (включително изключените 
точки) трябва да бъдат подредени в последователност от най-
добрите до най-лошите, сравнени и при първите точки, при 
които има разлика, равенството трябва да бъде решено в полза 
на борда(овете) с най-добрите точки. Тези точки трябва да се 
използват дори и ако някои от тях са изключени точки. 

A8.3 Ако равенството остава между два или повече борда, те трябва да 
бъдат подредени по реда на техните точки от последната гонка. 
Оставащи равенства трябва да бъдат решени, като се използват 
точките на свързаните в равенство бордове в предпоследната 
гонка и т.н., докато бъдат решени всички равенства. Тези точки 
трябва да се използват дори и ако някои от тях са изключени 
точки. 

B9 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ G 
G1 БОРДОВЕ ОТ КЛАС НА ISAF 

Правило G1.1(a) е изменено така: 
(a) емблемата, показваща неговия клас. Емблемата не трябва 

да се отнася до нищо друго, освен производителя или  
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класа и ако не е абстрактна композиция, не трябва да се 
състои от повече от две букви и три цифри. 

Правило G1.3(a) е изменено така: 
(a) Емблемата на класа трябва да бъде изобразена върху 

всяка страна на ветрилото над перпендикуляр от точка на 
предния му лик, разположена под върха на ветрилото на 
1/3 от разстоянието между върха и гика. Националните 
букви и ветрилните номера трябва да бъдат в средната 
третина от частта на ветрилото над гика, ясно отделени от 
всякакво рекламиране. Те трябва да бъдат черни и да 
бъдат поставени гръб с гръб върху непрозрачен бял фон. 
Фонът трябва да се простира най-малко 30 мм извън 
символите. Между националните букви и ветрилния 
номер трябва да има тире (-) и разстоянието между 
символите трябва да бъде достатъчно за четливост. 

Първото изречение на правило G1.3(b) е заличено. Правила 
G1.3(c), G1.3(d) и G1.3(e) са заличени. 

B10 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОЯВИ, ВКЛЮЧВАЩИ 
ЕЛИМИНАЦИОННИ СЕРИИ 

29 ОТЗОВАВАНЕ 
За гонка от елиминационна серия, която би дала право на борд 
да се състезава в по-късен етап от проява, правило 29 е 
изменено така: 
(a) Когато при стартов сигнал на борд някаква част от 

неговия корпус, екипаж или екипировка са на след-
стартовата страна на стартовата линия, регатната комисия 
трябва да сигнализира общо отзоваване. 

(b) Ако регатната комисия постъпи според правило 29(а) и 
бордът бъде разпознат, той трябва да бъде 
дисквалифициран без изслушване, дори и ако гонката 
бъде изоставена. Регатната комисия трябва да извика или 
покаже неговия ветрилен номер и той трябва да напусне 
незабавно състезателния полигон. Ако гонката бъде 
повторно стартирана или повторена, той не трябва да 
участва в нея. 

(c) Ако гонката е завършена, но по-късно изоставена от 
протестната комисия и ако бъде повторена, борд 
дисквалифициран по правило 29(b) може да участва в 
нея.  
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37 ЕЛИМИНАЦИОННА СЕРИЯ ВКЛЮЧВАЩА 
ПОДБОРНИ СЕРИИ. 
Добавете ново правило 37: 
Правило 37 се отнася за елиминационни серии, при които 
бордовете участват в подборни серии. 

37.1 Процедура на елиминационните серии 
(a) Състезанието трябва да се състои от една или повече 

елиминационни серии. Всяка от тях трябва да се състои 
или от рундове в единична елиминационна серия, при 
която само определен брой от най-добре представилите се 
бордове продължават, или рундове в двойна 
елиминационна серия, при която бордовете имат повече от 
една възможност да продължат. 

(b) Бордовете трябва да плават един срещу друг по двойки или 
в групи, определени от схемата за елиминации. Избраната 
форма на състезаване не трябва да бъде променяна, докато 
има незавършен рунд. 

37.2 Основна схема и ранг-листа 
(a) Когато за определяне на подборните гонки в първия рунд 

се използва основна схема или ранг-листа, местата 1-8 
(четири подборни гонки) или 1-16 (осем подборни гонки) 
трябва да бъдат разпределени равномерно между 
подборните гонки. 

(b) За следваща елиминационна серия (ако има такава), 
бордовете трябва да бъдат преразпределени в нови 
подборни гонки според ранга в предишните 
елиминационни серии. 

(c) Решенията на организатора, отнасящи се до основната 
схема са окончателни и не могат да бъдат основание за 
искове за обезщетение. 

37.3 Програма на подборните гонки 
Програмата на подборните гонки трябва да бъде поставена на 
официалното табло за съобщения не по-късно от 30 минути 
преди стартовия сигнал за първата подборна гонка. 

37.4 Заслужено и служебно преминаване  
(a) При състезания по надпревара и по изява бордовете от 

всяка подборна гонка, които ще преминат в следващия 
рунд, трябва да бъдат обявявани от регатната комисия не 
по-късно от 10 минути преди стартовия сигнал за първата 
подборна гонка. Броят на преминаващите може да бъде 
променен от протестната комисия в резултат на решение за 
обезщетение. 
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(b) При състезания по изява всички служебни преминавания 
от първия рунд трябва да бъдат присъждани на бордовете, 
заемащи най-високите места в основната схема. 

(c) При състезания по изпълнение върху вълни само 
победителят във всяка подборна гонка трябва да 
преминава в следващия рунд. 

(d) При състезания по свободен стил бордовете трябва да 
преминават в следващия рунд както следва: при подборна 
гонка с осем борда преминават най-добрите четири, като 
победителят ще плава срещу четвъртия, а вторият – срещу 
третия; при подборна гонка с четири борда преминават 
двата най-добри и те ще плават един срещу друг. 

37.5 Финали 
(a) Финалът трябва да се състои от най-много три гонки. 

Регатната комисия трябва да обяви броя на финалните 
гонки, които ще бъдат проведени, не по-късно от 5 минути 
преди предупредителния сигнал за първата финална гонка. 

(b) След финала може да бъде проведен финал за "втория 
ешалон". В него могат да участват всички бордове от 
полуфиналните подборни гонки, които не са успели да се 
класират за финала. 

63 ИЗСЛУШВАНИЯ 
За гонка от елиминационна серия, която би дала право на борд 
да се състезава в по-късен етап от проява, правила 61.2 и 65.2 
са заличени, а правило 63.6 е изменено така:  

63.6 Не е нужно протестите и исковете за обезщетение да бъдат 
писмени; те трябва да бъдат отправяни устно към член на 
протестната комисия възможно най-скоро след гонката. 
Протестната комисия може да събира доказателства както 
намери за добре и може да обявява своето решение устно. 

70 ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ДО НАЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
Правило 70.5(a) е изменено така: 
(a) е от съществено значение незабавното определяне на 

резултата от гонка от елиминационна серия, който би дал 
право на борд да участва в по-късен етап на проявата; 
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A2 КЛАСИРАНЕ В СЕРИЯ 
Правило A2 е изменено така: 
Крайният резултат на всеки борд в елиминационна серия 
трябва да бъде равен на сбора от точките му от гонките, след 
изключването на  

(a) неговия най-лош резултат, когато са завършени 3 или 4 
гонки; 

(b) неговите два най-лоши резултати, когато са завършени 5 до 7 
гонки; 

(c) неговите три най-лоши резултати, когато са завършени 8 или 
повече гонки. 
Когато са завършени 3 гонки, крайният резултат на всеки 
борд в серията трябва да бъде сбора на точките от всички 
гонки след изключването на неговия най-лош резултат.  
(Състезателните инструкции могат да предвиждат нещо 
различно. Гонка е завършена, ако е извършено класиране; 
виж правило 90.3(а)). Ако борд има два или повече равни 
най-лоши резултати, трябва да се изключ(и/чат) 
резулта(та/тите) от гонк(ата/ите), проведен(а/и) най-рано в 
серията. Победител в серията е бордът с малък сбор точки и 
останалите трябва да бъдат подредени съответно. 

A4 МИНИМАЛНА ТОЧКОВА СИСТЕМА 
Добавете на края на първото изречение на правило А4.2: 
“или, в гонка от елиминационна серия - броят на бордовете в 
тази подборна гонка”. 
Добавете ново правило A4.3: 

A4.3 Когато подборна гонка не може да бъде завършена, точките за 
некласираните места трябва да бъдат сумирани и разделени на 
броя на местата в тази подборна гонка. Полученият брой 
точки (до най-близката десета част, като 0.05 се закръгля 
нагоре) трябва да бъде начислен на всеки борд, заявен за 
подборната серия. 

B11 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИЗЯВА 
Добавете следните дефиниции: 
Влиза и излиза  Борд, плаващ в посока еднаква с тази на 
приближаващия се прибой, влиза. Борд, плаващ в посока противна на 
приближаващия се прибой излиза. 
Скача  Борд скача, когато при излизане се отлепва от върха на вълната. 
Изпреварва  Борд изпреварва от момента, в който установи свързване 
от положение чисто назад, до момента, в който е чисто напред от 
изпреварения борд.  
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Притежание  Първият борд, който плава към брега непосредствено 
пред вълна има притежание над тази вълна. Обаче, когато е 
невъзможно да се определи кой борд е пръв, тя е притежание на 
наветрения борд. 

Изправяне  Борд е в процес на изправяне от времето, когато неговото 
ветрило (а при старт от водата –състезателят) е извън водата, докато 
придобие ход, при който става управляем. 

Сърфира  Борд сърфира, когато е върху или непосредствено пред 
вълна докато влиза. 

Преход   Борд, който сменя своя халс, или се отлепва от водата докато 
влиза, или който не сърфира, не скача, не е преобърнат или не е в 
процес на изправяне е в преход. 

ЧАСТ 2 – ПРИ СРЕЩА НА БОРДОВЕ 
Правилата на Част 2 са заличени и заменени от: 

(a) ВЛИЗА И ИЗЛИЗА 
Борд, който влиза трябва да се пази чисто от борд, който 
излиза. Когато два борда излизат или влизат върху една и 
съща вълна, или когато никой от тях не излиза или влиза, 
борд на ляв халс трябва да се пази чисто от друг на десен 
халс. 

(b) БОРДОВЕ ВЪРХУ ЕДНА И СЪЩА ВЪЛНА; ВЛИЗАНЕ 
Когато два или повече борда влизат върху вълна, борд 
който няма притежание трябва да се пази чисто. 

(с) ЧИСТО НАЗАД, ЧИСТО НАПРЕД И ИЗПРЕВАРВАНЕ 
Борд, който е чисто назад и не е върху вълна трябва да се 
пази чисто от борд чисто напред. Борд, който изпреварва 
и не е върху вълна трябва да се пази чисто. 

(d) ПРЕХОД 
Борд в преход трябва да се пази чисто от друг който не е. 
Когато два борда са едновременно в преход, бордът който 
е от лявата страна на другия или е назад от него, трябва да 
се пази чисто. 
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е) СКАЧАНЕ 
Борд, който скача, трябва да се пази чисто от друг, който 
не прави това. 

26 ЗАПОЧВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДБОРНИ ГОНКИ  
Правило 26 е изменено така: 
Подборните гонки трябва да бъдат започвани и завършвани 
чрез използването на следните сигнали: 

(a) ЗАПОЧВАНЕ НА ПОДБОРНА ГОНКА 

Всеки флаг трябва да бъде прибиран при показването на 
следващия флаг. 

Минути преди 
стартовия сигнал 

Зрителен 
сигнал 

Звуков 
сигнал Означава 

Начало на 
преходния 

 период 

Номер на 
подборната гонка 

с червен флаг 
Един Предупредителен 

1 Жълт флаг Един Подготвителен 
0 Зелен флаг Един Стартов сигнал 

(b) ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДБОРНА ГОНКА 

Минути преди 
сигнала за край 

Зрителен 
сигнал 

Звуков 
сигнал Означава 

1 Зеленият флаг 
прибран Един Предупреждение 

за край 

0 Червен флаг Един Сигнал за край 

38 РЕГИСТРАЦИЯ; СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН; 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОДБОРНА ГОНКА; 
ЗАСЛУЖЕНО И СЛУЖЕБНО ПРЕМИНАВАНЕ 
Добавете ново правило 38: 
(a) Не по-късно от стартовия сигнал за подборната гонка, 

която е две гонки преди тяхната, бордовете трябва да 
регистрират в регатната комисия цветовете и други 
особености на своите ветрила, или тяхното разпознаване 
по друг начин, посочен в състезателните инструкции. 

(b) Състезателния полигон трябва да бъде определен в 
състезателните инструкции и поставен на официалното 
табло за съобщения не по-късно от 10 минути преди  
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 стартовия сигнал за първата подборна гонка. Борд ще 
бъде оценяван само докато плава в зоната на 
състезателното разстояние. 

(c) Всяка промяна в продължителността на подборните гонки 
трябва да бъде обявявана от регатната комисия не по-късно 
от 15 минути преди стартовия сигнал за първата подборна 
гонка от следващия рунд. 

(d) Правило 37.4 в правило B10 е в сила. 

41 ВЪНШНА ПОМОЩ 
Променете номера на правило 41 на 41.1 и добавете ново 
правило 41.2: 

41.2 Помощник може да предоставя на борд екипировка за подмяна. 
Помощникът не трябва да пречи на други състезаващи се 
бордове. Борд, чийто помощник пречи на друг борд, може да 
бъде наказан по усмотрение на протестната комисия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ A – КЛАСИРАНЕ 
Правилата на Приложение A са заличени и заменени с: 

A1 КЛАСИРАНЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИЗЯВА 
(a) Състезанията по изява трябва да бъдат оценявани от 

група от трима съдии. Групата, обаче, може да има и по-
голям нечетен брой членове, а може да има и две такива 
групи. Всеки съдия трябва да присъжда точки за всяка 
маневра, основани на скала, описана в състезателните 
инструкции.  

(b) Критериите за оценяване трябва да бъдат определени от 
регатната комисия и обявени на официалното табло за 
съобщения не по-късно от 30 минути преди стартовия 
сигнал за първата подборна гонка. 

(c) Класирането на борд в подборна гонка трябва да бъде 
определено чрез сумиране на точките, присъдени от 
всеки съдия. Побеждава бордът с най-голям сбор точки, а 
останалите трябва да бъдат подредени съответно. 

(d) За да бъде една елиминационна серия валидна, трябва да 
бъдат проведени и двете полуфинални подборни гонки. 

(e) Освен на членовете на регатната комисия, отговарящи за 
класирането в проявата, само на състезателите в 
подборната гонка трябва да бъде разрешено да виждат 
съдийските листове с оценки на тази гонка. Всеки лист с 
оценки трябва да носи пълното име на съдията.  
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(f) Съдийските решенията по оценяването не трябва да бъдат 
основания за искове за обезщетения от бордове. 

A2 РАВЕНСТВО В СЕРИЯ 
(a) В подборна гонка, при равенство в сумарните точки, 

присъдени от един или повече съдии, то трябва да бъде 
решено в полза на борда с по-висока единична оценка в 
приоритетната категория. Ако категориите са с еднаква 
тежест, в състезания по изпълнения върху вълни 
равенството трябва да бъде решено в полза на борда с по-
висока единична оценка в справянето с вълните, а в 
състезания свободен стил равенството трябва да бъде 
решено в полза на борда с по-висока оценка за общо 
впечатление. Ако равенството остава, в състезания по 
изпълнения върху вълни, то трябва да бъде решено в полза 
на борда с по-висока единична оценка в категорията без 
приоритет, а в състезания свободен стил то трябва да се 
запази като краен резултат. 

(b) При равенство в класирането в серията, то трябва да бъде 
решено в полза на борда който се е класирал по-добре 
повече пъти от другия борд. Трябва да бъдат използвани 
всички резултати, дори и ако някои от тях са изключени 
резултати. 

(c) Ако равенството все още остава, подборната гонка трябва 
да бъде повторена. Ако това е невъзможно, равенството 
трябва да се запази като краен резултат. 

B12 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА СКОРОСТНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ 
ЧАСТ 2 – ПРИ СРЕЩА НА БОРДОВЕ 

Правилата на Част 2 са заличени и заменени с: 
ЧАСТ 2 – ОБЩИ ПРАВИЛА 

(a) СТАРТИРАНЕ ОТ ВОДАТА 
Борд не трябва да стартира от водата по състезателното 
разстояние или в стартовото поле, освен за да се отдалечи 
от състезателното разстояние, за да избегне бордове, които 
правят или ще правят пробези. 

(b) НАПУСКАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ЗОНА 
Борд, напускащ зоната на състезателното разстояние, 
трябва да се пази чисто от бордове, които правят пробези. 
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(c) КОНТРОЛ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНОТО РАЗСТОЯНИЕ 
Когато регатната комисия посочи с оранжев флаг някой 
борд, той е наказан и пробегът не трябва да се зачита. 

(d) ЗАВРЪЩАНЕ В СТАРТОВОТО ПОЛЕ  
Борд, който се завръща в стартовото поле, трябва да се 
пази настрана от състезателното разстояние. 

(e) МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРОБЕЗИ ЗА ВСЕКИ БОРД 
Максималният брой пробези, които всеки борд може да 
направи в един рунд трябва да бъде обявен от регатната 
комисия не по-късно от 15 минути преди стартовия сигнал 
за първия рунд.  

(f) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РУНД 
Продължителността на рунда трябва да  бъде обявена от 
регатната комисия не по-късно от 15 минути преди 
стартовия сигнал за следващия рунд. 

(g) УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКОРД 
Минималното разстояние за световен рекорд е 500 метра. 
Други рекорди могат да бъдат поставяни на по-къси 
разстояния. Състезателното разстояние трябва да бъде 
определено чрез створове, определени чрез щокове и 
створове на брега или чрез вехи във водата. Створовете 
трябва да се сближават. 

(h) ПРАВИЛА ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ 
(1) Трябва да присъства наблюдател, назначен от 

Световния съвет за скоростни ветроходни рекорди 
(WSSRC), който да потвърди времената на пробезите 
и скоростите при опити за световни рекорди. При 
други опити за рекорди това трябва да бъде правено 
от регатната комисия. 

(2) Състезател не трябва да влиза в зоната за 
времеизмерване, нито да обсъжда с организацията за 
времеизмерване свързани с него въпроси. Всякакви 
такива въпроси трябва да бъдат отправяни към 
регатната комисия. 

 

26 СТАРТИРАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА РУНД 
Правило 26 е изменено така: 
Рундовете трябва да бъдат стартирани и завършвани чрез 
използването на следните сигнали. Всеки флаг трябва да бъде 
прибиран при показването на следващия флаг.  
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(a) СТАРТИРАНЕ НА РУНД 
Сигнал Флаг Означава 

Изчакване Флаг AP  
Състезателното 

разстояние е затворено. 
Гонките са отложени 

Състезателното 
разстояние е 

затворено 
Червен флаг 

Състезателното 
разстояние е затворено; 
ще бъде отворена скоро 

Подготвителен Червен и жълт флаг 
Състезателното 

разстояние ще бъде 
отворено след 5 минути 

Стартов Зелен флаг Състезателното 
разстояние е отворено 

(b) ЗАВЪРШВАНЕ НА РУНД 
Сигнал Флаг Означава 

Предупреждение 
за край 

Зелен и жълт 
флаг 

Състезателното разстояние 
ще бъде затворено след 

5 минути 

Продължение Жълт флаг Текущият рунд е продължен 
с 15 минути 

Рундът  
е завършен Червен флаг Скоро ще бъде започнат  

нов рунд 

64 РЕШЕНИЯ 
Правило 64.1 е заличено и заменено с: 

64.1 Наказания 
(a) Ако борд не изпълни някое правило, той може да бъде 

предупреден. Ако борд бъде предупреден за втори път в 
един и същ рунд, той трябва да бъде изключен от регатната 
комисия до края на рунда. Списък с ветрилните номера на 
бордовете, които са получили предупреждения или са били 
изключени, трябва да бъде поставен на табло за съобщения 
близо до финалната линия. 

(b) Борд, забелязан по състезателното разстояние след като е 
бил изключен от рунд, трябва да бъде изключен от 
състезанието без изслушване и никое от неговите 
предходни времена или резултати не трябва да бъдат 
валидни. 

(c) Всяко нарушение на правилата за потвърждаване може да 
доведе до изключване от един или повече рундове или от 
състезанието.  



Приложение В   СЪСТЕЗАТЕЛНИ  ПРАВИЛА ЗА УИНДСЪРФИНГ 
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A -- КЛАСИРАНЕ 
Правилата в Приложение A са заличени и заменени с: 

A1 КЛАСИРАНЕ НА СКОРОСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

(a) На Стандартни скоростни състезателни разстояния в 
открито море, скоростите от двата най-бързи пробега на 
борд в рунд трябва да бъдат осреднени за определяне на 
неговото място в този рунд. Бордът с най-високи средни 
победи и останалите бордове трябва да бъдат подредени 
съответно. Ако бордове са в равенство, то трябва да бъде 
решено в полза на борда с най-бърз пробег в рунда. 

(b) На състезателни разстояния за Скоростно пресичане и 
Алфа скоростни състезателни разстояния, бордовете 
трябва да бъдат подреждани въз основа на техните най-
бързи пробези в рунда. 

(c) При равенство между два или повече борда в класирането 
за серия, то трябва да бъде решено в полза на 
борда(овете) с най-бърз пробег по време на състезанието. 
Ако равенството остава, то трябва да бъде решено чрез 
прилагането на правила А8.2(b) и (c) в правило B8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ  
СРЕЩИ 
Състезателни срещи (Match Races) трябва да се провеждат според 
Състезателните правила по ветроходство, както са изменени от 
това приложение. Срещите трябва да бъдат арбитрирани, освен 
ако обявата за състезание и състезателните инструкции 
предписват друго. 
Забележка: Стандартна обява за състезание, Стандартни 
състезателни инструкции и Състезателни правила за срещи на 
незрящи състезатели са поставени на страницата на ISAF в 
Интернет. 

С1 ТЕРМИНОЛОГИЯ 
"Състезател" означава шкипера, отбора или лодката, което е 
подходящо за проявата. "Група" означава две или повече срещи, 
започнати в една и съща стартова процедура. 

С2 ИЗМЕНЕНИЯ НА ДЕФИНИЦИИТЕ И ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 2 и 4. 
С2.1 Дефиницията на финиширане е изменена така: 

Лодка финишира, когато някоя част от нейния корпус пресече 
финалната линия по посока на курса от последния знак, след като е 
изпълнила евентуалните си наказания. Обаче, когато наказанията са 
отменени по правило C7.2(d) след като едната или двете лодки са 
финиширали, всяка трябва да бъде записана като финиширала, 
когато е пресякла линията. 

C2.2 Добавете към дефиницията на Надлежен курс: "Лодка, 
изпълняваща наказание, или маневрираща, за да изпълни 
наказание, не плава по надлежен курс". 

C2.3 В дефиницията Зона разстоянието е изменено на две корпусни 
дължини. 

C2.4  Правило 13 е изменено така: 
13 ДОКАТО ПРАВИ ПОВОРОТ ОВЕРЩАГ ИЛИ ФОРДЕВИНД 
13.1 След като лодка премине положение левентик, тя трябва да се 

пази чисто от други лодки, докато не е на курс бейдевинд. 
13.2 След като долният лик на грота на лодка, плаваща на пълен 

курс пресече диаметралната й линия, тя трябва да се пази 
чисто от други лодки, докато вятърът напълни грота или 
докато престане да плава на пълен курс.   
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13.3 Докато е в сила правило 13.1 или 13.2, правила 10, 11 и 12 не са. 
Но ако две лодки са едновременно предмет на правило 13.1 или 
13.2, тази която е от към левия борд на другата, или която е 
назад, трябва да се пази чисто. 

C2.5 Правило 16.2 е заличено. 
С2.6 Правило 18.2(е) е изменено така: “Ако лодка е установила вътрешно 

свързване, но от започване на свързването външната лодка няма 
възможност да предостави място при знака, тя не е задължена да го 
предостави”.  

C2.7 Правило 18.3 е изменено така: 
Ако лодка в зоната премине през положение левентик, след 
което е на еднакъв халс с лодка, която хваща знака, правило 18.2 
престава да бъде в сила между тях. Ако, след като лодката 
сменяща халса е завършила своя поворот оверщаг, 
(а) другата лодка не може чрез качване да избегне 
установяването на вътрешно свързване, тя има право на място 
при знака; 
(b) другата лодка може чрез качване да избегне установяването 

на вътрешно свързване, сменилата халса лодка има право на 
място при знака. 

C2.8 Когато е в сила правило 20, освен извикване, от рулевия се изискват 
и следните сигнали с ръка: 

(a) за "Място за поворот оверщаг" – повтарящо се ясно 
посочване срещу вятъра и 

(b) за "Вие правете поворот оверщаг" – повтарящо се ясно 
посочване към другата лодка и размахване на ръка срещу 
вятъра.  

С2.9 Правило 22.3 е изменено така: “Лодка, движеща се назад спрямо 
водата, трябва да се пази чисто от лодка, която не прави това”. 

С2.10 Правило 24.1 е изменено така: "Ако е разумно възможно, лодка, 
която не се състезава, не трябва да пречи на лодка, която се 
състезава или на лодка на арбитри." 

С2.11 Добавете ново правило 24.3:” При срещане на лодки от различни 
срещи, всяка промяна на курса на коя да е от лодките трябва да бъде 
логично свързана със спазването на правило или усилия за 
спечелване на собствената среща.” 

С2.12 Добавете към въведението на Част 4: "Правило 42 ще бъде в сила и 
между предупредителния и подготвителния сигнал". 

С2.13 Правило 42.2(d) е изменено така: "рулене: повтарящи се движения 
на руля за придвижване на лодката напред". 
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С3 СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИГНАЛИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА 
СВЪРЗАНИ С ТЯХ ПРАВИЛА 

С3.1 Стартови сигнали 
Сигналите за стартиране на среща ще бъдат както следва. 
Времената трябва да бъдат отчитани по зрителните сигнали; 
неуспех на звуков сигнал трябва да се пренебрегва. Когато ще се 
провежда повече от една среща, стартовият сигнал за една среща ще 
бъде предупредителен сигнал за следващата среща. 
Време в 
минути Зрителен сигнал Звуков 

сигнал Значение 

10 Флаг F показан 1 Сигнал за внимание 
6 Флаг F прибран Няма  

5 Цифров флаг показан * 1 Предупредителен 
сигнал 

4 Флаг Р показан 1 Подготвителен сигнал 

2 Син или жълт флаг или 
и двата показани ** 1** Край на предстартовото 

време за влизане 
1 Флаг Р прибран 1 дълъг  

0 Предупредителният 
сигнал прибрани 1 Стартов сигнал 

  * В група, цифров флаг 1 означава Среща 1, флаг 2 означава Среща 2 и т.н., 
ако състезателните инструкции не предписват нещо друго.  

** Тези сигнали се подават само ако едната или и двете лодки не изпълнят 
правило С4.2. Флагът/флаговете ще бъде/бъдат показан/и докато 
арбитрите сигнализират наказание или до изтичането на една минута, 
което от двете е по-рано. 

C3.2 Изменения на свързани правила 
(а) Правило 29.1 е изменено така: 

(1) Когато при стартовия сигнал на лодка някоя част от нейния 
корпус, екипаж или екипировка са на след-стартовата 
страна на стартовата линия или на едно от нейните 
продължения, регатната комисия трябва незабавно да 
покаже с един звук син или жълт флаг, идентифициращ 
лодката. Флагът трябва да стои показан, докато лодката е 
изцяло на пред-стартовата страна на стартовата линия или 
едно от нейните продължения, или до две минути след 
нейния стартов сигнал, което от двете е по-рано.  

(2) Когато след нейния стартов сигнал лодка премине от 
пред-стартовата страна на стартовата линия на нейната 
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след-стартова страна през едно от нейните продължения 
без да е стартирала правилно, регатната комисия трябва 
незабавно да покаже син или жълт флаг, указващ 
идентичността на лодката. Флагът трябва да стои показан, 
докато лодката е изцяло на пред-стартовата страна на 
стартовата линия или на едно от нейните продължения, 
или до две минути след нейния стартов сигнал, което от 
двете е по-рано. 

(b) Последното изречение на Състезателен сигнал АР е изменено 
така: "Сигналът за внимание ще бъде даден 1 минута след 
прибирането на този, освен ако през това време гонката не 
бъде отложена отново или изоставена." 

(c) Последното изречение на Състезателен сигнал N е изменено 
така: "Сигналът за внимание ще бъде даден 1 минута след 
прибирането на този, освен ако през това време гонката не 
бъде отложена отново или изоставена." 

C3.3 Сигнали на финалната линия 
Състезателният сигнал „Син флаг или фигура” не трябва да се 
използва. 

C4 ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ СТАРТА 
C4.1 При нейния подготвителен сигнал, всяка лодка трябва да бъде извън 

линията, която е под ъгъл 90о към стартовата линия и преминава 
през стартовия знак на определения й край на стартовата линия. На 
лодка, посочената в лявата страна на списъка на двойките е 
определен левия край и докато се състезава, тя трябва да носи на 
кърмата си син флаг. На другата лодка е определен десния край и 
докато се състезава, тя трябва да носи на кърмата си жълт флаг. 

С4.2 В двуминутния период след нейния подготвителен сигнал лодката 
трябва да пресече за пръв път стартовата линия откъм след-
стартовата към пред-стартовата й страна и да я напусне. 

C5 СИГНАЛИ НА АРБИТРИТЕ 
С5.1 Флаг с зелено и бяло с един дълъг звук означава: "Няма наказание." 
С5.2 Син или жълт флаг, указващ идентичността на лодка, с един дълъг 

звук, означава: "Посочената лодка трябва да изпълни наказание, 
като постъпи според правило С7."  

С5.3 Червен флаг заедно с или скоро след син или жълт флаг, с един 
дълъг звук, означава: "Посочената лодка трябва да изпълни 
наказание, като постъпи според правило C7.3(d)." 

С5.4 Черен флаг заедно с син или жълт флаг и един дълъг звук означава: 
"Посочената лодка е дисквалифицирана и срещата е прекратена и 
присъдена на другата лодка." 
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С5.5 Един къс звук означава: "Сега наказанието е изпълнено." 
С5.6 Къси повтарящи се звукове означават: "Лодка не изпълнява повече 

наказание и то остава в сила." 
С5.7 Син или жълт флаг или фигура, показан(а) от лодка на арбитър, 

означава: "Посочената лодка има висящо наказание." 

C6 ПРОТЕСТИ И ИСКОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ЛОДКИ  
C6.1  Лодка може да протестира срещу друга лодка 

(a) по правило от Част 2, освен правило 14, като незабавно след 
инцидент, в който е участвала покаже ясно флаг Y; 

(b) по всяко правило, което не е изброено в правило C6.1(a) или 
C6.2, като възможно най-скоро след инцидента покаже ясно 
червен флаг. 

C6.2  Лодка не може да протестира срещу друга лодка по: 
(а) правило 14, освен ако има повреда или нараняване; 
(b) правило от Част 2, освен ако е участвала в инцидента; 
(c) правило 31 или 42, или 
(d) правило C4 или C7. 

C6.3 Лодка, възнамеряваща да иска обезщетение поради обстоятелства, 
възникнали преди тя да финишира или да се оттегли от гонката, 
трябва ясно да покаже червен флаг възможно най-скоро след като й 
станат ясни тези обстоятелства, но не по-късно от две минути след 
като финишира или се оттегли от гонката. 

C6.4 (a) Лодка, протестираща по правило C6.1(a) трябва да прибере 
флага Y преди или възможно най-скоро след сигнала на 
арбитрите. 

(b) За да бъде нейният протест или иск валиден, лодка която 
протестира по правило C6.1(b) или иска обезщетение по 
правило C6.3 трябва да държи своя червен флаг показан, 
докато по този начин уведоми арбитрите след като финишира 
или се оттегли от гонката. Не се изисква писмен протест или 
иск за обезщетение. 

C 6.5 Решение на арбитрите 
(а) След като е показан флаг Y, арбитрите трябва да решат 

дали да накажат някоя от лодките. Те трябва да 
сигнализират своето решение в съответствие с правила 
C5.1, С5.2 или С5.3. Обаче, когато арбитрите накажат лодка 
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по правило С8.2 и в същия инцидент има флаг Y от лодка, 
арбитрите могат да пренебрегнат флага Y. 

(b) Наказанието с червен флаг, предвидено в правило С5.3, трябва 
да се използва, когато лодката е заела контролираща позиция в 
резултат на нарушение на правило, но арбитрите не са сигурни, 
че са изпълнени условията за допълнително наказание, 
налагано по тяхна инициатива. 

C6.6 Решения на протестната комисия 
(a) Протестната комисия може да събира доказателства както 

намери за добре и може да съобщава своето решение устно. 
(b) Ако протестната комисия реши, че нарушение на правило не е 

повлияло значително върху изхода от срещата, тя може  
(1) да наложи наказание от една точка или част от една точка,  
(2) да нареди повтаряне на срещата, или 
(3) да постъпи по друг начин, какъвто смята за справедлив, 

което може да бъде да не наложи наказание. 
(c) Наказанието за нарушение на правило 14, в резултат на което 

има повреда или нараняване, ще бъде по усмотрение на 
протестната комисия и може да включва изключване от 
следващи гонки на проявата. 

C7 НАКАЗАТЕЛНА СИСТЕМА 
C7.1  Заличено правило 

Правило 44 е заличено.  
C7.2  Всички наказания 

(а) Наказана лодка може да отложи изпълнението на наказание в 
рамките на ограниченията на правило С7.3 и трябва да го 
изпълни както следва:  
(1) Когато е по отсечка от състезателното разстояние към 

наветрен знак, тя трябва да направи поворот фордевинд и 
веднага, щом бъде разумно възможно, да качи до курс 
бейдевинд. 

(2) Когато е по отсечка от състезателното разстояние 
към подветрен знак, или към финалната линия, тя 
трябва да направи поворот оверщаг и веднага, щом  
бъде разумно възможно да падне до курс, който е на 
повече от деветдесет градуса спрямо истинския вятър. 

(b) Добавете към правило 2: "Когато се състезава, лодка няма 
нужда да изпълнява наказание, освен когато арбитър й е 
сигнализирал да стори това." 
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(c) Лодка завършва отсечка от състезателното разстояние, когато 
носът й пресече продължението на линията от предишния знак 
през знака, който тя заобикаля, а за последната отсечка – 
когато тя финишира. 

(d) Наказана лодка не трябва да бъде записана като финиширала, 
докато не изпълни своето наказание и не премине изцяло на 
пред-финалната страна на линията, след което да финишира, 
освен ако наказанието бъде отменено преди или след като тя 
пресече финалната линия. 

(e) Ако лодка има едно или две висящи наказания и другата 
лодка в нейната среща е наказана, по едно наказание за всяка 
лодка трябва да бъде анулирано, но наказание, сигнализирано 
с червен флаг, не може да анулира или да бъде анулирано от 
друго наказание. 

(f) Ако лодка има повече от две висящи наказания, арбитрите 
трябва да сигнализират нейната дисквалификация в 
съответствие с правило C5.4 

C7.3 Ограничения на наказанията 
(a) Лодка, която изпълнява наказание, което включва поворот 

оверщаг, трябва да бъде с фалов ъгъл на спинакера свален по-
ниско от кардана на грот-гика от времето, когато премине през 
положение левентик, докато не е на курс бейдевинд. 

(b) Никоя част от наказание не може да се изпълнява в зоната на 
знак за заобикаляне, започващ, ограничаващ или завършващ 
отсечката по която е лодката. 

(c) Ако лодка има едно висящо наказание, тя може да изпълни 
наказанието по всяко време след като стартира и преди да 
финишира. Ако лодка има две висящи наказания, тя трябва да 
изпълни едно от тях веднага, щом бъде разумно възможно, но 
не преди да стартира. 

(d) Когато арбитрите покажат червен флаг заедно с или малко 
след наказателен флаг, наказаната лодка трябва да изпълни 
наказание веднага, щом бъде разумно възможно, но не преди 
да стартира. 

C7.4 Изпълнение и завършване на наказания 
(а) Лодка с висящо наказание изпълнява наказание, когато е по 

отсечка към наветрен знак и направи поворот фордевинд, или е 
по отсечка към подветрен знак или към финалната линия и 
премине през положение левентик. 

 

(b) Когато лодка, изпълняваща наказание или не го изпълни 
правилно, или не го завърши веднага, щом бъде разумно 
възможно, тя повече не изпълнява наказание. Арбитрите 
трябва да сигнализират това както е предписано в правило 
C5.6. 
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(c) Лодката на арбитрите на всяка среща трябва да показва сини 
или жълти флагове или фигури, като всеки флаг или фигура 
означава по едно висящо наказание. Когато лодка е изпълнила 
наказание, или наказание е било анулирано, един флаг или 
фигура трябва да бъде прибран(а) със съответния звуков 
сигнал. Неуспех на арбитрите да сигнализират правилно не 
трябва да изменя броя на висящите наказания. 

C8 НАКАЗАНИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА АРБИТРИТЕ 
C8.1 Изменения на правила 

(а) Правила 60.2(а) и 60.3(а) не са в сила по отношение на правила, 
за които могат да бъдат налагани наказания от арбитри. 

(b) Правило 64.1(а) е изменено така, че предписанието за 
оневиняване на лодка може да бъде прилагано от арбитрите 
без изслушване и то се налага над всяко противоречащо 
правило от това приложение.  

С8.2 Когато арбитрите решат, че лодка е нарушила правило 31, 42, C4, 
C7.3(c) или С7.3(d), тя трябва да бъде наказана, като й се сигнализира 
по правило С5.2 или С5.3. Обаче, ако лодката е наказана за 
нарушение на правило от Част 2 и ако в същия инцидент тя е 
нарушила правило 31, тя не трябва да бъде наказвана за нарушението 
на правило 31. Освен това, лодка която показва неправилен флаг или 
не показва правилен флаг трябва да бъде предупредена устно и преди 
да бъде наказана да й се предостави възможност да поправи своята 
грешка. 

С8.3 Когато арбитрите решат, че лодка 
(а) е добила предимство чрез нарушение на правило, въпреки 

наказанието за него, или 
(b) е нарушила преднамерено правило, или 
(с) е извършила нарушение на спортсменството, 
тя трябва да бъде наказана по правило C5.2, С5.3 или C5.4. 

C8.4 Ако арбитри или членове на протестната комисия решат, че лодка 
може да е нарушила правило извън изброените в правило С6.1(а) и 
С6.2, те трябва да уведомят за това протестната комисия, за да 
предприеме тя действия по правило 60.3 и правило С6.6, когато е 
уместно. 

C8.5 Ако след като една от лодките е стартирала, арбитрите са убедени, 
че другата лодка няма да стартира, те могат да сигнализират 
според правило C5.4, че лодката, която не е стартирала е 
дисквалифицирана и срещата е прекратена. 
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С8.6 Когато арбитрите на срещата, заедно с поне още един арбитър 
решат, че лодка е нарушила правило 14 и е последвала повреда, те 
могат да наложат без изслушване точково наказание. Състезателят 
трябва да бъде уведомен за наказанието възможно най-скоро и по 
време на това уведомяването той може да поиска изслушване. 
Тогава протестната комисия трябва да действа според правило С6.6. 
Наказанието, наложено с решение на протестната комисия може да 
бъде по-голямо от наказанието, наложено от арбитрите. Когато 
арбитрите решат, че е подходящо наказание по-голямо от една 
точка, те трябва да действат според правило С8.4. 

C9 ИСКАНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ НА 
ИЗСЛУШВАНЕ, ЖAЛБИ, ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

C9.1 Не може да има иск за обезщетение или жалба, произтичащи от 
решение, взето според правило C5, C6, C7 или C8. Третото 
изречение на правило 66 е изменено така: "Страна в изслушването 
не може да иска неговото подновяване." 

С9.2 Състезател не може да основава иск за обезщетение върху 
твърдение, че действие на служебна лодка е било неправилно. При 
такива обстоятелства протестната комисия може да реши да обсъди 
присъждане на обезщетение, но само ако счита, че служебна лодка, 
включително и лодка на арбитри, може сериозно да е попречила на 
състезаваща се лодка. 

С9.3 Никакви процедури от никакъв вид не могат да бъдат предприемани 
във връзка с действие или бездействие на арбитрите, с изключение 
на разрешеното в правило С9.2. 

C10 КЛАСИРАНЕ 
C10.1 Във всяка среща победилият състезател получава 1 точка (половин 

точка за всеки при празна подборна гонка); победеният не получава 
точки. 

С10.2 Когато състезател се оттегли от част от проява, резултатите от 
всички завършени гонки остават в сила. 

С10.3 Когато единична серия по системата “Всеки срещу всеки” е 
прекратена преди да е завършена, или такава многократна серия е 
прекратена по време на първия тур, на състезател трябва да бъдат 
начислени oсреднените точки от негова срещи. Обаче, ако някой от 
състезателите е завършил по-малко от 1/3 от планираните му 
срещи, цялата серия трябва да бъде пренебрегната и ако е нужно, 
проявата трябва да бъде обявена за нищожна. За целите на 
решаването на равенства в правило С11.1(а), точките на състезател 
трябва да бъдат средните точки от срещите между състезателите в 
равенство. 
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С10.4 Когато многократна серия по системата „Всеки срещу всеки” е 
прекратена преди всеки да е срещнал всеки, за всички завършени 
срещи между кои да са двама състезатели се полага само 1 точка, 
както следва: 

 

Брой на завършените срещи 
между двама състезатели Точки за всяка победа 

1 Една точка 
2 Половин точка  
3 Третина от точка  

(и т.н.)  
C10.5 В серия „Всеки срещу всеки”,  

(a) състезателите трябва да бъдат подреждани по реда на общия 
им брой точки, най-големият брой точки – на първо място; 

(b) състезател, който е спечелил среща, но е дисквалифициран за 
нарушение на правило срещу състезател в друга среща, губи 
точката за тази среща (но загубилият състезател не получава 
точка) и 

(c) крайното класиране между състезатели, които са плавали в 
различни групи, трябва да се определя от най-големия сбор 
точки.  

C10.6 В серия с отпадане, състезателните инструкции трябва да посочват 
минималния брой точки, необходими за победа в серия между 
двама състезатели. При прекратяване на серия с отпадане, тя трябва 
да бъде решена в полза на състезателя с най-голям сбор точки. 

C11 РАВЕНСТВА 
C11.1 Серии „Всеки срещу всеки” 

В серия „Всеки срещу всеки” състезателите са разпределени в една 
или повече групи и програмата предвижда те да плават срещу 
всички останали състезатели в техните групи един или повече 
пъти. Всеки отделен етап, обособен във схемата на проявата, 
трябва да бъде отделна серия „Всеки срещу всеки”, независимо от 
това, по колко пъти всеки състезател плава срещу всеки друг в 
този етап. 

Равенства между двама или повече състезатели в серия „Всеки срещу 
всеки” трябва да бъдат решавани чрез последователно прилагане на 
следните начини, до окончателното решаване на равенствата. Когато 
едно или повече равенства са решени само отчасти, правила С11.1(а) 
до С11.1(е) трябва да бъдат прилагани отново към оставащите 
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равенства. Равенството трябва да бъде решено в полза на 
състезател(и), който(които): 

(a) при последователно подреждане, има(т) най-висок резултат от 
срещите между състезателите в равенство; 

(b) при равенство между двама състезатели в многократна серия 
„Всеки срещу всеки”, е спечелил последната среща между 
двамата състезатели;  

(c) има най-много точки срещу състезателя, класиран най-добре в 
серията „Всеки срещу всеки”, или ако е необходимо, втория 
най-добър, и т.н. до решаване на равенството. Когато трябва да 
бъдат решени две отделни равенства, но решаването на всяко 
зависи от решаването на другото, в процедурата на правило 
С11.1(с) трябва да бъдат използвани следните принципи: 
(1) равенството за по-предното място трябва да бъде решено 

преди това за по-задното и  
(2) за целите на правило С11.1(с), всички състезатели в 

равенството за по-задно място трябва да бъдат третирани 
като един единствен състезател; 

(d) след прилагането на правило C10.5(c), има най-предно място в 
различните групи, независимо от броя на състезателите във 
всяка група;  

(e) има най-предно място в последния проведен до момента етап от 
проявата (състезаване във флотилия, срещи „Всеки срещу 
всеки” и т.н.). 

C11.2 Серии с отпадане 
Равенства (включително 0 – 0) между състезатели в серия с 
отпадане, трябва да бъдат решени последователно по следните 
начини до окончателното им решаване. Равенството трябва да бъде 
решено в полза на състезателя, който 

(a) има най-предно място в последната проведена до момента 
серия „Всеки срещу всеки”, като при нужда бъде приложено 
правило С11.1, или 

(b) който е победил в последната проведена до момента среща от 
проявата между състезателите в равенство. 

C11.3 Оставащи равенства 
Когато правило C11.1 или C11.2 не решава равенството:  
(a) Ако решаването на равенството е необходимо за по-късен етап 

от проявата (или друга проява, за която тази е пряка 
квалификация), при възможност равенството трябва да бъде 
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решено чрез допълнителна решаваща гонка. Когато регатната 
комисия реши, че няма възможност за такава гонка, 
равенството трябва да бъде решено в полза на състезателя с 
най-много точки в серията „Всеки срещу всеки” след 
премахването на точките от първата гонка за всеки състезател 
в равенството, или ако това не помогне за разрешаването на 
равенството – от втората гонка и т.н. до разрешаване на 
равенството. Когато равенството е решено отчасти, останалите 
равенства трябва да бъдат разрешени чрез повторно прилагане 
на правило С11.1 или С11.2.  

(b) За определяне на победителя в проява, която не е пряка 
квалификация за друга проява, или за крайното подреждане на 
състезатели, отпаднали в един рунд на серия с отпадане, може 
да се използва допълнителна решаваща гонка (но не и жребий).  

(c) Когато равенство не е решено, всякакви парични награди или 
точки за ранг-листа за местата в равенство трябва да бъдат 
сумирани и разделени по равно между състезателите в 
равенство.



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИE  D 
ПРАВИЛА ЗА ОТБОРНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ 

 
Отборните състезания (Team Racing) трябва да се провеждат 
според Състезателните правила по ветроходство, както са изменени 
от това приложение. 

D1 ИЗМЕНЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВИЛА 
D1.1  Дефиниции и правилата от Части 2 и 4 

(a) В дефиницията Зона разстоянието е изменено на две корпусни 
дължини. 

(b) Правило 18.2(b) е изменено така: 
Ако лодките са свързани, когато първата от тях достигне до 
зоната, лодката, която е външна в този момент, трябва след това 
да предоставя на вътрешната лодка място при знака. Ако лодка 
е чисто напред, когато достигне до зоната, или в последствие 
стане чисто напред, когато друга лодка премине през положение 
левентик, лодката, която е чисто назад в този момент, трябва 
след това да й предоставя място при знака. 

(c) Правило 18.4 е заличено. 
(d) Когато е в сила правило 20, в допълнение към извикването се 

изискват следните сигнали с ръка от рулевия: 
(1) за “Mясто за поворот оверщаг” - повтарящо се и ясно 

посочване срещу вятъра и 
(2) за “Вие правете поворот” - повтарящо се и ясно посочване 

към другата лодка и размахване на ръка срещу вятъра. 
Състезателните инструкции могат да заличат това изискване. 

(е) Добавете ново правило 24.3: "Лодка, която е финиширала, не 
трябва да пречи на лодка, която не е финиширала." 

(f) Добавете ново правило 24.4: "При среща на лодки от различни 
гонки, всяка промяна на курса на коя да е от лодките трябва да 
бъде логично свързана със спазването на правило или усилия за 
спечелване на собствената гонка.  

(g) Добавете към правило 41: 
(е) помощ от друга лодка от нейния отбор, при условие, че не 

се използват електронни средства за свръзка. 
(h) Правило 45 е заличено.  
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D1.2 Протести и искове за обезщетение 
(а) Правило 60.1(а) е изменено така: 

Лодка може: 
(а) да протестира срещу друга лодка, но не и за предполагаемо 

нарушение на правило от Част 2, освен ако тя е участвала в 
инцидента или инцидентът е включвал допиране между 
членове на другия отбор, или 

(b) да иска обезщетение. 
(b) Правило 61.1(а) е изменено така, че лодка може да прибере своя 

червен флаг след като е бил очебийно показан. 
(с) Лодка, възнамеряваща да иска обезщетение за инцидент в 

състезателния полигон трябва да покаже червен флаг при 
първата разумна възможност след инцидента. Те трябва да 
държи червения флаг показан докато забелязването му бъде 
потвърдено от регатната комисия или арбитър. 

(d) Регатната или протестната комисия не трябва да протестира 
срещу лодка за нарушение на правило от Част 2 или правила 31 
или 42 освен 
(1) въз основа на доказателство от доклад на арбитър след 

показването на черно-бял флаг, или 
(2) по правило 14, след получаването на доклад от всякакъв 

източник, съдържащ твърдение за повреда или нараняване. 
(е) Не е нужно протестите и исковете за обезщетение да бъдат 

писмени. Протестната комисия може да събира доказателства 
както намери за добре и може да обявява своето решение устно. 

(f) Лодка няма право на обезщетение за повреда или нараняване, 
причинени от лодка от нейния отбор. 

(g) Когато лодка, предоставена от организатора, получи повреда, се 
прилага правило D5. 

D1.3 Наказания 
(а) Правило 44.1 е изменено така: 

Лодка може да изпълни наказание "Едно завъртане" когато 
може да е нарушила едно или повече правила от Част 2, 
правила 31 или 42 в инцидент, докато се е състезавала. Обаче, 
ако може да е нарушила правило от Част 2 и правило 31 в един 
и същ инцидент, тя не трябва да изпълнява наказанието за 
нарушението на правило 31.  
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(b) Лодка може да изпълни наказание чрез оттегляне от гонка, в 
който случай тя трябва да уведоми регатната комисия възможно 
най-скоро и към нейните точки ще бъдат прибавени 6 точки. 

(с) Когато инцидентът е между лодки от един и същ отбор и няма 
допиране, не трябва да има наказание за нарушаване на правило 
от Част 2. 

D2 АРБИТРИРАНИ ГОНКИ 
D2.1 Кога е в сила правило D2 

Правило D2 е в сила при арбитрирани гонки. Гонките, които ще бъдат 
арбитрирани, трябва да бъдат посочени или в състезателните 
инструкции, или чрез показването на флаг U не по-късно от 
предупредителния сигнал. 

D2.2 Протести от лодки 
Когато лодка протестира по правило от Част 2 или по правило 31 или 
42 за инцидент в състезателния полигон, тя няма право на изслушване 
и е в сила следното: 
(а) Тя трябва да извика “Протест” и да покаже очебийно червен 

флаг при първата разумна възможност за всяко от двете 
действия. 

(b) На лодките трябва да бъде дадено време да реагират. Лодка, 
участваща в инцидента, може да реагира като изпълни незабавно 
съответно наказание или ясно покаже, че ще стори това 
възможно най-скоро. 

(с) Ако никоя лодка не изпълни наказание, арбитър трябва да реши 
дали да накаже някоя от лодките. 

(d) Ако повече от една лодка е нарушила правило и не се е 
оневинила, арбитър може да накаже всяка от лодките, които са 
нарушили правило и не са изпълнили съответно наказание. 

(е) Арбитър трябва да сигнализира решение в съответствие с 
правило D2.4. 

(f) Лодка, наказана от арбитър, трябва да изпълни наказание “Две 
завъртания”. 

D2.3 Наказания по инициатива на арбитър 
Арбитър може да накаже лодка без протест от друга лодка, или да 
докладва за инцидента на протестната комисия, или и двете, когато 
лодка 
(а) наруши правило 31 или 42 и не изпълни наказание;  
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(b) наруши правило от Част 2 и се допре до друга лодка от своя 
отбор, или до лодка от друга гонка и никоя от лодките не 
изпълни наказание; 

(с) наруши правило и нейният отбор спечели предимство, 
независимо от това, че тя или друга лодка от нейния отбор е 
изпълнила наказание; 

(d) наруши правило 14 и има повреда или нараняване; 
(е) ясно покаже, че ще изпълни наказание “Едно завъртане” и не 

стори това; 
(f) не изпълни наказание, сигнализирано от арбитър; 
(g) извърши сериозно нарушение на спортсменството. 
Арбитърът трябва да сигнализира решение в съответствие с правило 
D2.4. Лодка, наказана от арбитър, трябва да изпълни наказание “Две 
завъртания”, но ако арбитърът извика някакъв брой завъртания, 
лодката трябва да изпълни такъв брой наказания “Едно завъртане”. 

D2.4 Сигнали от арбитър 
Арбитър трябва да сигнализира решение с един дълъг звук и 
показване на флаг, както следва: 
(а) Ако няма наказание – зелено-бял флаг. 
(b) За да накаже една или повече лодки – червен флаг. Арбитърът 

трябва да извика или сигнализира, за да укаже идентичността на 
всяка наказана лодка. 

(с) За да докладва инцидента на протестната комисия – черно-бял 
флаг. 

D2.5 Протестна процедура с два флага 
Това правило е в сила само ако състезателните инструкции 
посочват това и тогава то заменя правило D2.2. 
Когато лодка протестира по правило от Част 2 или по правило 31 или 
42 за инцидент в състезателния полигон, тя няма право на изслушване 
и важи следното: 
(а) Тя трябва да извика “Протест” и да покаже очебийно червен 

флаг при първата разумна възможност за всяко от двете 
действия. 

(b) На лодките трябва да бъде дадено време да реагират. Лодка, 
участваща в инцидента, може да реагира като изпълни незабавно 
съответно наказание или ясно да покаже, че ще стори това 
възможно най-скоро.  
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(с) ако протестираната лодка не реагира, протестиращата лодка 
може да поиска отсъждане, като покаже очебийно жълт флаг и 
извика: "Ъмпайър" (Арбитър). 

(d) Тогава арбитър трябва да реши дали да накаже някоя от лодките. 
(е) Арбитър трябва да сигнализира решение в съответствие с 

правило D2.4. 
(f) Ако лодка извика за решение на арбитър без да изпълни 

протестната процедура, арбитър трябва да сигнализира, че няма 
наказание. 

(g) Лодка, наказана от арбитър, трябва да изпълни наказание “Две 
завъртания”. 

D2.6 Ограничено арбитриране 
Това правило е в сила само ако състезателните инструкции 
посочват това и тогава то заменя правила D2.2 и D2.5. 
Когато лодка протестира и или няма сигнализирано решение, или 
арбитър покаже жълт флаг с един дълъг звук, сигнализирайки че 
фактите, с които разполага не са достатъчно за вземане на решение, 
протестиращата лодка има право на изслушване. 

D2.7 Ограничения върху други процедури 
Решение, действие или бездействие на арбитър не трябва да бъдат 
(а) основание за обезщетение, 
(b) предмет на обжалване по правило 70, или 
(с) основание за изоставяне на гонка след нейното стартиране. 
Протестната комисия може да реши да обсъди присъждането на 
обезщетение, когато счита, че официална лодка, включително лодка 
на арбитри, може сериозно да е попречила на състезаваща се лодка. 

D3 КЛАСИРАНЕ НА ГОНКА 
D3.1 (а) Всяка лодка, която е финиширала в гонка, трябва да получи 

точки, равни на нейното финално място. Всички други лодки 
трябва да получат точки, равни на броя на лодките, имащи право 
да се състезават. 

(b) Когато лодката е класирана OCS, към нейните точки трябва да 
се прибавят 10 точки, ако тя не се е оттеглила от гонката 
възможно най-скоро след стартовия сигнал. 

(с) Когато лодка не изпълни наказание, наложено от арбитър на 
или близо до финалната линия, тя трябва да получи точки за 
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последно място и класирането на останалите лодки трябва да 
бъдат съответно коригирани. 

 

(d) Когато протестна комисия реши, че лодка, която е страна в 
протестно изслушване, е нарушила правило и не е оневинена, 
(1) ако лодката не е изпълнила наказание, към нейните точки 

трябва да бъдат прибавени 6 точки; 
(2) ако отборът на лодката е получил предимство, въпреки че 

е изпълнила някакво наказание или й е било наложено 
такова, точките на лодката могат да бъдат завишени; 

(3) когато лодката е нарушила правило 1 или 2, правило 14, 
предизвиквайки повреда или нараняване, или правило 
когато не се е състезавала, половината или повече от 
победите в гонки на нейния отбор могат да бъдат отнети, а 
може и да не бъде наложено никакво наказание. Отнетите 
победи в гонки не трябва да бъдат присъждани на никой 
от останалите отбори. 

D3.2 Когато всички лодки от един отбор са финиширали, са се оттеглили 
от гонката, или не са успели да стартират, лодките от другия отбор, 
които са се състезавали по това време, трябва да получат точките, 
които биха получили, ако бяха финиширали. 

D3.3 Отборът с по-малкия общ сбор точки печели гонката. При равни 
сборове печели отборът, който няма победи за първо място. 

D4 КЛАСИРАНЕ В СЕРИЯ 
D4.1 Терминология 

В серии по системата “Всеки срещу всеки”, отборите са разпределени 
в една или повече групи и по програма срещат всички други отбори в 
своята група един или повече пъти. При серии с отпадане, по 
програма отборите участват в мачове; мач е една или повече гонки 
между два отбора. 

D4.2 Прекратяване на серия 
(а) Регатната комисия може да прекрати серия по всяко разумно 

време, вземайки под внимание заявките, атмосферните 
условия, времевите ограничения и други фактори от значение. 

(b) Когато серия по системата “Всеки срещу всеки” е прекратена, 
всеки рунд “Всеки срещу всеки”в серията, в която 80% или 
повече от всички планирани гонки са били завършени, трябва да 
бъдат класиран като завършен; ако са завършени по-малко 
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рундове, серията трябва да бъде изключена от резултатите, но 
може да се използва за разрешаването на равенства. 

D4.3 Класиране на серия по системата “Всеки срещу всеки” 
В серия по системата “Всеки срещу всеки” отборите трябва да бъдат 
подреждани според броя на спечелените гонки, най-големият брой – 
пръв. Ако отборите в група “Всеки срещу всеки” не са завършили 
равен брой гонки, те трябва да бъдат подредени според процента на 
спечелените гонки, най-големия процент – пръв. 

D4.4 Равенства в завършена серия по системата “всеки срещу всеки” 
Равенства в завършена серия по системата “всеки срещу всеки” 
трябва да бъдат решавани само с използването на резултатите от 
серията, в следния ред: 
(а) най-големият брой победи във всички гонки между отборите в 

равенство; 
(b) най-малкият общ сбор точки, получени във всички гонки между 

отборите в равенство; 
(с) ако два отбора остават в равенство, победителят от последната 

гонка между тях; 
(d) най-малкият среден брой точки, спечелени във всички гонки 

срещу едни и същи противници; 
(е) ако е възможно – чрез допълнителна решаваща гонка, иначе – 

чрез жребий. 
Ако равенство е решено само отчасти по един от горните начини, 
оставащите равенства трябва да бъдат решени, като се започне отново 
с правило D4.4(a). 

D4.5 Равенства в незавършена серия по системата “Всеки срещу 
всеки” 
Ако серия по системата “Всеки срещу всеки” не е завършена, 
отборите трябва да бъдат подредени според резултатите от всички 
завършени рундове “Всеки срещу всеки” в серията. Когато е 
възможно, равенствата трябва да бъдат решавани с използване на 
резултатите между отборите в равенство в незавършените рундове 
“Всеки срещу всеки”. Други равенства трябва да бъдат решавани в 
съответствие с правило D4.4. 

D4.6 Класиране на серия с отпадане 
Победителят в мач е първият отбор, който постигне броят спечелени 
гонки, посочен в състезателните инструкции.  
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D4.7 Незавършена серия с отпадане 
Ако мач от серия с отпадане не е завършен (включително 0-0), 
резултатът от мача трябва да бъде определен с използването на (в 
реда по-долу): 
(а) най-големият брой победи в гонки в незавършения мач; 
(b) най-големият брой победи във всички гонки между отборите в 

проявата; 
(с) най-предното място в най-скорошната серия “Всеки срещу 

всеки”, прилагайки (ако е нужно) правило D4.4(a); 
(d) победителят в най-скорошната гонка между отборите. 
Ако това правило не успее да определи резултат, серията трябва да 
завърши в равенство, освен ако състезателните инструкции 
предписват някакъв друг резултат. 

D5 ПОВРЕДИ, КОГАТО ЛОДКИТЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 
ОРГАНИЗАТОРА 

D5.1 Правило D5 е в сила, когато лодките са предоставени от 
организатора. 

D5.2 Когато лодка получи повреда в състезателния полигон, тя може да 
поиска промяна на класирането, чрез показване на червен флаг при 
първата разумна възможност след повредата до потвърждение, че е 
видян от регатната комисия или от арбитър. Ако е възможно тя 
трябва да продължи да се състезава.  

D5.3 Регатната комисия трябва да реши искове за промяна на класирането 
в съответствие с правила D5.4 и D5.5. Тя може да събира 
доказателства както намери за добре и може да обявява своето 
решение устно. 

D5.4 Когато регатната комисия реши, че финалната позиция на отбора е 
съществено влошена, че повредата не е по вина на екипажа и че при 
същите обстоятелства един задоволително компетентен екипаж не би 
могъл да избегне повредата, тя трябва да вземе възможно най-
справедливото решение. То може да бъде да се изостави или повтори 
гонката или, когато финалното място на лодката е било предсказуемо, 
да й присъди точки за това място. Всяко съмнение относно позицията 
на лодката при получаване на повредата трябва да се разрешава в 
нейна вреда. 

D5.5 Повреда, дължаща се на предоставена дефектна екипировка или на 
противниково нарушение на правило, обикновено не трябва да се 
определя като настъпила по вина на екипажа, но повреда вследствие 
на невнимателно боравене, преобръщане или нарушение на лодка от 
същия отбор трябва да се определя като такава. При съмнение, трябва 
да се приеме, че екипажът не е допуснал грешка. 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ E 
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА 
РАДИО-ВЕТРОХОДСТВО 

 

Радио-ветроходни гонки трябва да се провеждат според 
Състезателните правила по ветроходство, както са изменени от това 
приложение. 

E1 ИЗМ,ЕНЕНИЯ НА ДЕФИНИЦИИТЕ, ТЕРМИНОЛОГИЯТА И 
ПРАВИЛАТА ОТ ЧАСТИ 1, 2 И 7. 

E1.1 Дефиниции 
Добавете към дефиницията Заинтересована страна: “но не и 
състезател, когато действа като наблюдател”. 
В дефиницията Зона разстоянието е изменено на четири корпусни 
дължини. 
Добавете нова дефиниция: 
В невъзможност  Лодка е в невъзможност, когато не е в състояние 
да продължи в частта. 

E1.2 Терминология 
Абзацът Терминология в Увода е изменено така, че 
(а) "Лодка" означава платноходка, която е управлявана чрез 

радиосигнали и няма екипаж. Обаче, в правилата на Част 1 и 5, 
правило Е6 и дефинициите Страна и Протест, "лодка" включва 
състезателя, който я управлява. 

(b) “Състезател” означава лицето, което управлява лодка, 
използвайки радиосигнали. 

(с) В състезателните правила, но не и в Приложенията, заменете 
съществителното име "гонка" с "част". В Приложение Е, гонка 
се състои от една или повече части и е завършена, когато е 
завършена последната част в тази гонка. 

E1.3 Правила от Част 1, 2 и 7 
(а) Правило 1.2 е заличено. 
(b) В правило 20, извикванията и отговорите трябва да се правят от 

състезателя, управляващ лодката. 
(с) Правило 23 е изменено така:”Ако е възможно, лодка трябва да 

избягва лодка, която е в невъзможност.”  
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(d) Правило 90.2(с) е изменено така: 
Изменения на състезателните инструкции могат да бъдат 
съобщавани устно на всички засегнати състезатели преди 
предупредителния сигнал за съответната гонка или част. Когато 
е уместно, измененията трябва да бъдат потвърждавани 
писмено. 

E2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПРИ СЪСТЕЗАВАНЕ 
Правило Е2 е в сила само когато лодките се състезават. 

E2.1 Изисквания за извикване 
(а) Извикването трябва да се прави така, че да може разумно да се 

очаква, че то ще бъде чуто от състезателя, към когото е 
отправено. 

(b) Ветрилните номера на лодка трябва да бъдат извиквани по 
цифри: например “едно, пет”, а не “петнадесет”. 

E2.2 Даване на съвет 
Състезател не трябва да дава тактически или стратегически съвет на 
състезател, управляващ лодка, която се състезава. 

E2.3 Лодка извън радио контрол 
Състезател, който загуби радио контрол над своята лодка, трябва 
незабавно да извика и повтори “(Ветрилен номер на лодката) извън 
контрол” и лодката трябва да се оттегли. 

E2.4 Предавателни антени 
Краят на предавателна антена, която в напълно изтеглено 
положение е по-дълга от 200 мм, трябва да бъде подходящо 
обезопасен. 

E2.5 Радио смущения 
Излъчването на радио сигнали, предизвикващи смущения в 
управлението на други лодки, е забранено. Състезател, който е 
нарушил това правило, не трябва да се състезава отново, докато 
регатната комисия не му разреши това. 

Е3 ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОНКА 
E3.1 Зона за управление 

Състезателните инструкции могат да определят зоната за управление; 
ако такава не е определена, тя е без ограничения. Състезателите 
трябва да бъдат в тази зона когато управляват лодки, които се 
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състезават, освен когато за късо време боравят и после оставят или 
пускат отново лодката във водата. 

E3.2 Зона за пускане във водата 
Състезателните инструкции могат да определят зона за пускане във 
водата и нейното използване; ако такава не е определена, тя е без 
ограничения. 

E3.3 Табло за състезателното разстояние 
Състезателните инструкции могат да изискват състезателното 
разстояние да бъде показано на табло и ако е така, таблото трябва да 
бъде разположено в или близо до зоната за управление. 

E3.3 Стартиране и финиширане 
(а) Правило 26 е изменено така: 

Частите трябва да бъдат стартирани с използването на 
предупредителен, подготвителен и стартов сигнали през 
едноминутни интервали. През последната минута преди 
стартовия сигнал, допълнителни звукови или устни сигнали 
трябва да се дават през интервали от 10 секунди, а през 
последните 10 секунди - през 1 секунда. За момент на всеки 
сигнал трябва да се приема началото на неговия звук. 

(b) Стартовата и финалната линии трябва да бъдат допирателни към 
стартовите и финалните знаци откъм страната на състезателното 
разстояние. 

Е3.5 Единично отзоваване 
Правило 29.1 е изменено така: 
Когато при стартовия сигнал на лодка някоя част от лодката е на 
след-стартовата страна на стартовата линия или когато тя трябва да 
постъпи според правило 30.1, регатната комисия трябва незабавно да 
извика “Отзоваване (ветрилен номер)” и да повтори извикването, ако 
е уместно. 

Е3.6 Общо отзоваване 
Правило 29.2 е изменено така: 
Когато при стартовия сигнал регатната комисия не може да разпознае 
лодки, които са на след-стартовата страна на стартовата линия или за 
които е в сила правило 30.1, или е имало грешка в стартовата 
процедура, регатната комисия може да извика и повтори, ако е 
уместно, “Общо отзоваване” и да даде два силни звукови сигнала. 
Обикновено подготвителния сигнал за нов старт ще бъде даден скоро 
след това. 
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Е3.7 Правило на черния флаг 
Когато регатната комисия уведоми лодка, че тя е нарушила правило 
30.3, лодката трябва незабавно да напусне състезателния полигон. 

 

Е3.8 Други изменения на правила от Част 3 
(а) Правила 30.2 и 33 са заличени. 
(b) Всички сигнали на регатната комисия трябва да бъдат давани 

устно или чрез други звукове. Зрителни сигнали не се изискват, 
ако не са посочени в състезателните инструкции. 

(с) Състезателните разстояния не трябва да се скъсяват. 
(d) Правило 32.1(b) е изменено така: “поради неблагоприятни 

атмосферни условия или гръмотевични бури,”. 

Е4 ПРАВИЛА ОТ ЧАСТ 4 

Е4.1 Заличени правила в Част 4 
Правила 40, 43, 44.3, 45, 47, 48, 49, 50, 52 и 54 са заличени. 

Е4.2 Външна помощ 
Правило 41 е изменено така: 
Лодка или състезателят, който я управлява, не трябва да получават 
помощ от никакъв външен източник, освен 
(а) когато състезателят е болен, наранен или в опасност; 
(b) когато нейният корпус, мачта или прикачени части са 

заплетени с друга лодка - помощ от другия състезател; 
(с) помощ под формата на информация, свободно достъпна за 

всички състезатели. 

Е4.3 Изпълнение на наказание 
Правило 44.1 е изменено така: 
Лодка може да изпълни наказание “Едно завъртане”, когато в 
инцидент, докато се е състезавала, може да е нарушила едно или 
повече правила от Част 2 или правило 31. 

Обаче, 
(а) когато в един и същ инцидент тя може да е нарушила правило 

от Част 2 и правило 31, не е нужно тя да изпълнява наказание 
за нарушението на правило 31; 
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(b) ако в резултат на своето нарушение, въпреки че е изпълнила 
наказание, лодката е придобила значително предимство в 
частта или гонката, нейното наказание трябва да бъде едно 
допълнително наказание “Едно завъртане”. 

(с) ако лодката е причинила сериозна повреда, или в резултат на 
нарушение на правило от Част 2 е станала причина друга лодка 
да попадне в невъзможност и да се оттегли, нейното наказание 
трябва да бъде да се оттегли. 

Е4.4 Отговорник 
В правило 46 е изменено така: "Членът или организацията, заявили 
лодката, трябва да определят състезателя. Виж правило 75". 

E5 СЪСТЕЗАВАНЕ С НАБЛЮДАТЕЛИ И АРБИТРИ 
Е5.1 Наблюдатели 

(а) Регатната комисия може да назначи наблюдатели, които могат 
да бъдат и състезатели. 

(b) Наблюдателите трябва да извикват ветрилните номера на 
лодките, които се допират до знак или друга лодка и трябва да 
повтарят извикването, когато е уместно. 

(с) В края на частта, наблюдателите трябва да докладват на 
регатната комисия за всички нерешени инциденти и всеки 
пропуск при изминаване на състезателното разстояние според 
изискванията на правило 28. 

Е5.2 Арбитрирани гонки 
За арбитрирани гонки трябва да бъде в сила Допълнение Q на 
Международната асоциация за радио-ветроходство. Гонките, които 
ще бъдат арбитрирани, могат да бъдат посочени в състезателните 
инструкции или обявявани устно преди предупредителния сигнал. 
Забележка: Допълнението може да се намери на адрес 
radiosailing.org. в Интернет 

Е5.3 Правила за наблюдатели и арбитри 
Наблюдателите и арбитрите трябва да се намират в зоната за 
управление. Те не трябва да използват никакви помощни средства 
или устройства, които да им дават зрително предимство пред 
състезателите. 

Е6 ПРОТЕСТИ И ИСКОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
Е6.1 Право да протестира 

Правило 60.1 е изменено така: 
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Лодка може 
(а) да протестира срещу друга лодка, но не и за предполагаемо 

нарушение на правило от Част 2, 3 или 4, освен ако по програма 
е трябвало да плава в тази част от гонката, или 

(b) да иска обезщетение. 
 

Обаче, лодка или състезател не могат да протестират за 
предполагаемо нарушение на правило Е2 или Е3.7. 

Е6.2 Протест за нарушение на правило от състезател 
Когато регатна комисия или протестна комисия научат, че 
състезател може да е нарушил правило, тя може да протестира 
срещу лодката, управлявана от този състезател. 

Е6.3 Уведомяване на протестирания 
Правило 61.1(а) е изменено така: 
Лодка, възнамеряваща да протестира, трябва да уведоми другата 
лодка при първата разумна възможност. Когато нейният протест се 
отнася до инцидент в състезателния полигон, в който тя е участвала 
или е видяла, тя трябва да извика два пъти "(Своя ветрилен номер) 
протест (ветрилния номер на другата лодка)". 

Е6.4 Уведомяване на регатната комисия  
Лодка, възнамеряваща да протестира или да иска обезщетение 
относно инцидент в състезателния полигон или зоната за 
управление, трябва да уведоми регатния съдия разумно най-скоро 
след като финишира или се оттегли. 

E6.5 Протестно време 
Протест, иск за обезщетение или искане за подновяване на 
изслушване трябва да бъдат връчени на регатния съдия не по-късно 
от 10 минути след финиширането на последната лодка в частта или 
след съответния инцидент, което от двете е по-късно. 

Е6.6 Обезщетение 
Добавете към правило 62.1: 
(е) външни радио-смущения, признати от регатната комисия, 

или 
(f) попадане в невъзможност и в резултат на това – оттегляне, 

вследствие на действие на лодка, която е нарушила правило от 
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Част 2 или на плавателен съд, който не се е състезавал и е 
трябвало да се пази чисто. 

Е6.7 Право на присъствие 
В правило 63.3(a) “представителите на лодките трябва да са били на 
борда” е изменено така:”представителят на всяка лодка трябва да 
бъде състезателят, който я управлява”. 

 

Е6.8 Събиране на доказателства и установяване на факти 
Добавете към правило 63.6: 
Когато протестът се отнася до предполагаемо нарушение на 
правило от Част 2, 3 или 4, всеки свидетел трябва да е бил в зоната за 
управление по време на инцидента. Ако свидетелят е състезател, 
който не е действал като наблюдател, той трябва и да е бил предвиден 
по програма за участие в съответната част. 

Е6.9 Решения за обезщетение 
Добавете към правило 64.2: 
Ако на лодка е присъдено обезщетение, защото е била повредена, 
нейното обезщетение трябва да включва разумно време (но не 
повече от 30 минути) за извършване на поправки преди нейната 
следваща част. 

Е7 НАКАЗАНИЯ 
Когато протестна комисия реши, че лодка, която е страна в 
протестно изслушване, е нарушила правило от Част 2, 3 или 4, тя 
трябва или 
(а) да я дисквалифицира или да прибави към нейното класиране 

някакъв брой точки (включително 0 или части от точка). По 
възможност наказанието трябва да бъде приложено към частта 
или гонката, в която е било нарушено правилото, иначе то 
трябва да бъде приложено към следващата част или гонка за 
тази лодка. Когато се добавят точки, точките на други лодки не 
трябва да се променят; или 

(b) да я застави да извърши едно или повече наказания “Едно 
завъртане” възможно най-скоро след стартовия сигнал за 
нейната следваща част, която е започната и в последствие не е 
отзована или изоставена. 

Обаче, ако лодката е нарушила правило от Приложение G или 
правило Е8, протестната комисия трябва да действа в съответствие с 
правило G4. 
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E8 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ G, ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ 
ВЕТРИЛАТА 
(а) Първият абзац на правило G1.1 e изменено така: 
Всяка лодка от клас, управляван или признат от Международната 
асоциация за радио-ветроходство, трябва да носи ветрилен номер 
върху двете страни на всяко ветрило. Емблемата на класа и 
националните букви трябва да бъдат изобразени върху грота, както 
е посочено в правила G1.1(a), G1.1(b), E8(d) и E8(e). 
(b) Правило G1.1(c) e изменено така: 

(1) Ветрилен номер, който трябва да бъде последните две 
цифри от регистрационния номер на лодката, или личния 
номер на състезателя или собственика, издаден му от 
съответната издаваща организация. 

(2) Когато е възможно, пред ветрилния номер трябва да има 
място за цифрова представка. 

(3) Когато ветрилният номер е в границите “00” до “09”, 
водещата нула трябва да бъде изпусната и оставащата 
цифра трябва да бъде разположена така, че да има място и 
за представка и за надставка. 

(4) 0 не трябва да бъде използвана като представка. 
(5) Когато има конфликт между ветрилни номера или те 

могат да бъдат прочетени погрешно, регатната комисия 
може да изиска ветрилните номера на една или повече 
лодки да бъдат заменени с друга цифрова алтернатива. 

(6) Всеки променен ветрилен номер трябва да бъде ветрилен 
номер за проявата. 

(с) Изречението след правило G1.1(c) е заличено. 
(d) Правило G1.2(b) e изменено така: 

Височината на знаците и разстоянията между тях върху същата 
и противоположните страни на ветрилото трябва да бъде както 
следва: 
 Минимум Максимум 

Емблема на класа: 
 Освен когато е разположена “гръб с 

гръб”, най-малкото разстояние между 
емблемата върху противоположните 
страни на ветрилото 

 
 
 
 

20 мм 
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Минимум Максимум 
 
Ветрилни номера: 
 Височина на цифрите 
 Най-малко разстояние между съседни 

цифри върху една и съща страна на 
ветрилото 

 Най-малко разстояние между ветрилни 
номера върху противоположните страни 
на ветрилото и между ветрилните номера 
и други отличителни знаци 

 
100 мм 

 
20 мм 

 
 

60 мм 

 
110 мм 

 
30 мм 

 
 Минимум Максимум 

Национални букви: 
Височина на буквите 
Най-малко разстояние между 
съседни букви върху една и съща 
страна на ветрилото 
Най-малко разстояние между 
националните букви върху 
противоположните страни на 
ветрилото  

 
60 мм 

 
13 мм 

 
 

40 мм 
 

 
70 мм 

 
23 мм 

(е) Правило G1.3 е изменено така: 
(1) Когато изображенията съвпадат, емблемата на класа може 

да бъде поставена “гръб с гръб” върху противоположните 
страни на ветрилото. В противен случай, емблемата, 
ветрилният номер и националните букви трябва да бъдат 
разположени на различна височина, като тези върху 
дясната страна са по-високо. 

(2) Ветрилният номер върху грота трябва да бъде разположен 
над националните букви и под емблемата на класа. 

(3) Ветрилният номера върху грот трябва да бъде разположен 
над линия, перпендикулярна на предния лик и минаваща 
през точка от задния лик, намираща се под върха на 
разстояние една четвърт от дължината на задния лик. 

(f) Когато размерът на ветрилото прави невъзможно спазването на 
правило Е8(b), на минималните размери в правило E8(d) или на 
изискванията за разполагане в правило E8(e)(3), се разрешават 
изключения в следния приоритетен ред: 
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(1) отсъствие на национални букви; 
(2) разполагане на ветрилния номер върху грота под линия, 

перпендикулярна на предния лик и минаваща през точка от 
задния лик, намираща се под върха на разстояние една 
четвърт от дължината на задния лик; 

(3) намаляване на най-малкото разстояние между ветрилните 
номера върху противоположните страни на ветрилото при 
условие, че тя не е по-малка от 20 мм; 

(4) намаляване на височината на ветрилните номера. 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  F 
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА 
КАЙТБОРДИНГ  
 
Гонките за кайтборд по състезателно разстояние трябва да 
бъдат провеждани според Състезателните правила по 
ветроходство, както са изменени от това приложение. Терминът 
“лодка”, използван другаде в състезателните правила означава 
“кайтборд” или “лодка”, в зависимост от контекста. 
Забележка: Правилата за други състезателни формати за 
кайтборд (като Кайткрос, Слалом, Бордер Х) или други 
състезания с кайтборд (като Свободен стил, Вълни, Скорост) не 
са включени в това Приложение. Връзки към текущите варианти 
на тези правила могат да бъдат намерени на страницата на ISAF 
в Интернет. 

ИЗМЕНЕНИЯ1 НА ДЕФИНИЦИИТЕ 
Дефинициите Финиширане, Пазене чисто, Подветрен и наветрен, 
Място при знак, Препятствие, Старт и Халс, Десен или Ляв са 
изменени така: 
Финиширане Кайтборд финишира когато, някоя част от неговия 
корпус или състезателят в нормално положение и в допир с 
корпуса, пресече финалната линия откъм страната на 
състезателното разстояние. Обаче, той не е финиширал, ако след 
пресичане на финалната линия той 
(а) изпълни наказание по правило 44.2, 
(b) поправи грешка съгласно правило 28.2, направена на 

финалната линия, или 
(с) продължи да плава по състезателното разстояние. 
Пазене чисто Кайтборд се пази чисто от кайтборд с право на път 
(а) ако кайтбордът с право на път може да плава по своя курс без 

да има нужда да предприема избягващи действия и 
(b) когато кайтбордовете са свързани, ако кайтбордът с право на 

път, освен това, може и да изменя своя курс и в двете посоки 
или да движи своя кайт във всяка посока, без незабавно да 
стане допиране. 

Подветрен и наветрен Подветрена страна на кайтборд е страната, 
която е, (или, ако той е в левентик, която е била) противоположна 
на вятъра. Обаче, когато той плава “под вятъра” или точно по 
вятъра, неговата подветрена страна е страната, на която е неговия 
кайт. Другата страна е неговата наветрена страна.  
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Когато два кайтборда на еднакъв халс са свързани, този, чийто 
корпус е откъм подветрената страна на корпуса на другия, е 
подветреният кайтборд. Другият е наветреният кайтборд. 
Място при знак  Място при знак за кайтборд е място за да плава 
по своя надлежен курс за заобикаляне или преминаване на знака. 
Обаче, място при знак за кайтборд не включва място за поворот 
оверщаг, освен когато кайтбордът е свързан вътрешно и наветрено 
от кайтборда, задължен да предостави място при знак и би хванал 
знака след своя поворот оверщаг. 
Препятствие  Обект, който кайтборд не може да премине без да 
измени значително курса си, ако е плавал точно срещу него и е бил 
на разстояние 10 метра от него. Обект, който може да бъде 
преминат безопасно само от едната страна и зона, определена като 
такава от състезателните инструкции са също препятствия. Обаче 
кайтборд, който се състезава, не е препятствие за други 
кайтбордове, освен ако те са задължени да се пазят чисто от него, 
или да го избягват, когато е в сила правило 23. Движещ се 
плавателен съд, включително кайтборд, който се състезава, никога 
не е продължително препятствие. 
Старт  След като неговият корпус и състезателят са били изцяло 
на пред-стартовата страна на стартовата линия при или след 
неговия стартов сигнал и след като е спазил правило 30.1 (ако е 
било в сила), кайтборд стартира, когато някоя част от неговия 
корпус или състезателят пресече стартовата линия по посока на 
първия знак. 
Халс, Десен или Ляв  Кайтборд е на халс, десен или ляв, 
съответстващ на ръката на състезателя, която би била напред, ако 
състезателят е в нормално положение на каране (каране на задния 
ръб (heel side), с двете ръце върху лоста за управление, без те да са 
кръстосани). Кайтборд е на десен халс, когато дясната ръка на 
състезателя би била напред и на ляв халс, когато лявата ръка на 
състезателя би била напред. 
Дефиницията Зона е заличена. 
Добавете следните дефиниции: 
Започва да заобикаля или преминава  Кайтборд започва да 
заобикаля или преминава знак, когато неговият надлежен курс е да 
започне да маневрира, за да го заобиколи или премине. 
Преобърнат  Кайтборд е преобърнат, ако 
(а) неговият кайт е във водата; 
(b) неговите корди са оплетени с кордите на друг кайтборд, или 
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(с) състезателят, явно случайно и за значителен период от време, е 
(1) паднал във водата, или 
(2) не е в допир с корпуса. 

Скачане  Кайтборд скача, когато неговият корпус, екипировка и 
състезателят са извън водата. 

Лупинг  Кайт прави лупинг, когато бива движен в единичен 
затворен контур  или последователност от повтарящи се контури, в 
посока по или обратно на часовниковата стрелка, или с редуване на 
двете посоки. 

F1 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 1 
[Няма изменения] 

F2 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 2 

13 ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛА 10, 11 И 12 
Правило 13 е изменено така: 

13.1 Когато кайтборд сменя халс по отсечка срещу вятъра, той 
трябва да се пази чисто от други кайтбордове, докато 
започне да се движи на курс бейдевинд. През това време 
правила 10, 11 и 12 не са в сила. Ако два кайтборда са 
едновременно предмет на това правило, този, които е откъм 
лявата страна на другия или е назад, трябва да се пази чисто. 

13.2 Ако два кайтборда се сближават, докато плават на попътен 
курс, и не е възможно да се определи по правило 10, 11 или 
12 кой има право на път, 
(а) ако са свързани, този който е откъм дясната страна на 

другия, трябва да се пази чисто. 
(b) ако не са свързани, този който е чисто назад, трябва да 

се пази чисто. 

16 ПРОМЯНА НА КУРСА ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА 
КАЙТА 
Правило 16 е изменено така: 

16.1 Когато кайтборд с право на път променя своя курс или 
положението на своя кайт, той трябва да предоставя на 
другия кайтборд място да се пази чисто. 
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16.2 Освен това, когато след стартовия сигнал кайтборд на ляв 
халс се пази чисто, като плава така, че да мине зад кайтборд 
на десен халс, кайтбордът на десен халс не трябва да променя 
своя курс или положението на своя кайт, ако в резултат на 
това кайтбордът на ляв халс би трябвало незабавно да 
промени своя курс или положението на своя кайт, за да 
продължи да се пази чисто. 

17 НА ЕДНАКЪВ ХАЛС, НАДЛЕЖЕН КУРС 
Правило 17 е заличено. 

18 МЯСТО ПРИ ЗНАК 
Правило 18 е изменено както следва: 
Първото изречение на правило 18.1 е изменено така: 
Правило 18 влиза в сила между кайтбордове, когато те 
трябва да оставят знак от една и съща страна и поне един от 
тях започва да заобикаля или преминава знака. Правилото 
престава да бъде в сила след като кайтбордът с право на 
място при знак е преминал знака. 
Правило 18.2(b) е изменено така: 
(b) Ако кайтбордове са свързани, когато първият от тях 

започва да заобикаля или преминава знака, кайтбордът, 
който е външен в този момент, трябва след това да 
предоставя на вътрешния кайтборд място при знака. 
Ако кайтборд е чисто напред, когато започва да 
заобикаля или преминава знака, кайтбордът, който е 
чисто назад в този момент, трябва след това да му 
предоставя място при знака. 

Правило 18.2(с) е изменено така: 
(с) Когато кайтборд е задължен да предоставя място при 

знак по правило 18.2(b), той трябва да продължи да 
прави това дори и ако по-късно свързването е 
прекратено или е започнало ново свързване. 

18.3 Поворот оверщаг в зоната 
Правило 18.3 е заличено. 

18.4 Поворот фордевинд или падане от курса 
Правило 18.4 е изменено на: 
Когато, за да следва своя надлежен курс, вътрешно свързан 
кайтборд с право на път трябва да извърши поворот 
фордевинд или да падне по вятъра при знак, докато да   
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извърши поворота или да падне, той не трябва да отплава по-
далече от знака, отколкото е нужно, за да следва този курс. 
Правило 18.4 не е в сила при знак на врата. 

22 СТАРТОВИ ГРЕШКИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
НАКАЗАНИЯ; СКАЧАНЕ 
Правило 22.3 е изменено и са добавени нови правила 22.4 и 
22.5: 

22.3 През последната минута преди неговия стартов сигнал, 
кайтборд, който спира, намалява значително скоростта си, 
или не се придвижва значително напред, трябва да се пази 
чисто от всички други, освен ако е случайно преобърнат. 

22.4 Кайтборд, който скача, трябва да се пази чисто от друг, 
който не прави това. 

22.5 При плаване на пълен курс, ако кайтборд прави лупинг със 
своя кайт, а друг – не прави това, кайтбордът, който прави 
лупинг със своя кайт, трябва да се пази чисто от другия, 
който не прави това. 

23 ПРЕОБЪРНАТ ИЛИ ЗАСЕДНАЛ; СПАСЯВАНЕ 
Правило 23 е изменено така: 

23.1 Ако е възможно, кайтборд трябва да избягва кайтборд, който 
е преобърнат или не си е възвърнал контрола след 
преобръщане, е заседнал или се опитва да помогне на лице 
или плавателен съд в опасност. 

23.2 Кайтборд, който е преобърнат или заседнал, не трябва да 
пречи на друг кайтборд. 

F3 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 3 
30 СТАРТОВИ НАКАЗАНИЯ 

В правило 30.3 думите “ветрилен номер” са заменени с ”номер 
на състезателя”. 

31 ДОПИРАНЕ ДО ЗНАК 
Правило 31 е заличено. 

F4 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 4 
41 ВЪНШНА ПОМОЩ 

Добавете нови правила 41(e) и 41(f): 
(е) помощ от друг състезател в същата гонка при повторно 

вдигане на кайта; 
(f) помощ за смяна на екипировка, но само в зоната за смяна 

на екипировка. 
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42 ПРИДВИЖВАНЕ 
Правило 42 е изменено така: 
Кайтборд трябва да се придвижва само от действието на 
вятъра върху кайта, от действието на водата върху корпуса и 
от неподпомаганите действия на състезателя. Състезателят, 
обаче, не трябва да напредва значително чрез гребане, 
плуване или ходене. 

43 ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 
Правило 43.1(а) е изменено така: 
(а) Състезателите не трябва да носят върху себе си облекло 

или да носят екипировка, чиято цел е увеличаване на 
тяхното тегло. Обаче състезател може да носи питеен 
съд с вместимост най-малко един литър и тегло не по-
голямо от 1.5 кг, когато е пълен. 

44 НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИНЦИДЕНТ 
Правило 44 е изменено така: 

44.1 Изпълнениена наказание 
Кайтборд може да изпълни наказание “Едно завъртане на 
360°”, когато може да е нарушил едно или повече от 
правилата в Част 2 при инцидент, докато се е състезавал. 
Състезателните инструкции могат да предписват 
използването на някакво друго наказание. Обаче, ако 
кайтбордът е причинил нараняване или сериозни повреди, 
или ако чрез своето нарушение, въпреки изпълнението на 
наказание, е спечелил значително предимство в гонката или 
серията, неговото наказание трябва да бъде оттегляне от 
гонката. 

44.2 НАКАЗАНИЕ “ЗАВЪРТАНЕ НА 360°” 
След като възможно най-скоро след инцидента се отстрани 
от други кайтбордове, кайтборд изпълнява наказание 
“Завъртане на 360°” като без отлагане извърши завъртане на 
360° със корпус във водата, без изисквания за повороти 
оверщаг или фордевинд. Когато кайтборд изпълнява 
наказанието на или близо до финалната линия, той трябва да 
премине изцяло на пред-финалната страна на линията преди 
да финишира. 

ЗАЛИЧЕНИ ПРАВИЛА ОТ ЧАСТ 4 
Правила 43.2, 44.3, 45, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 и 54 са 
заличени.  
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F5 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 5 

61 ПРОТЕСТНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Правило 61.1(а) е изменено така: 

(а) Кайтборд, възнамеряващ да протестира, трябва да 
уведоми другия кайтборд при първата разумна 
възможност. Когато неговият протест ще се отнася до 
инцидент в състезателния полигон, в който той е 
участвал или видял, той трябва да извика “Протест”. 
Възможно най-скоро след като финишира или се 
оттегли от гонката, той трябва да уведоми и регатната 
комисия за своето намерение да протестира. 

62 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Добавете ново правило 62.1(е): 

(е) преобръщане поради действие на кайтборд, който е 
нарушил правило от Част 2.  

63 ИЗСЛУШВАНИЯ 

За гонка от елиминационна серия, която ще даде право на 
кайтборд да се състезава в по-късен етап от проява, правила 
61.2 и 65.2 се заличават и правило 63.6 е изменено така: 

63.6 Не е нужно протестите и исковете за обезщетение да бъдат 
писмени, те могат да бъдат отправяни устно към член на 
протестната комисия възможно най-скоро след гонката. 
Протестната комисия може да събира доказателства както 
намери за добре и може да обявява своето решение устно. 

70 ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ДО НАЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Правило 70.5(а) е изменено така: 

(а) е от съществено значение незабавното определяне на 
резултата от гонка от елиминационна серия, който би 
дал право на кайтборд да участва в по-късен етап на 
проява. 

F6 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 6 
[Няма изменения] 
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F7 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 7 

90 РЕГАТНА КОМИСИЯ; СЪСТЕЗАТЕЛНИ 
ИНСТРУКЦИИ; КЛАСИРАНЕ 

Последното изречение на правило 90.2(c) е изменено така: 
“Устни инструкции могат да бъдат давани само ако 
процедурата е посочена в състезателните инструкции”. 

F8 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ А 

А1 БРОЙ НА ГОНКИ; КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

Правило А1 е изменено така: 

Броят на планираните гонки, както и броят на гонките, които 
трябва да бъдат завършени, за да образуват серия, трябва да 
бъдат посочени в състезателните инструкции. Ако проявата 
включва повече от една дисциплина или формат, 
състезателните инструкции трябва да посочват как ще се 
определя крайното класиране. 

А8 РАВЕНСТВО В СЕРИЯ 

Правило А8 е изменено така: 

А8.1 Ако в серия има равенство между два или повече кайтборда, 
то трябва да бъде решено в полза на кайтборда(овете) с най-
добра единична изключена гонка. 

A8.2 Ако равенството се запазва между два или повече кайтборда, 
точките от гонките на всеки кайтборд трябва да бъдат 
подредени в последователност от най-добрите до най-лошите, 
сравнени и при първите точки, при които има разлика, 
равенството трябва да бъде решено в полза на 
кайтборда(овете) с най-добрите точки. Тези точки трябва да се 
използват дори и ако някои от тях са изключени точки. 

A8.3 Ако равенството остава между два или повече кайтборда, те 
трябва да бъдат подредени по реда на техните точки от 
последната гонка. Оставащи равенства трябва да бъдат 
решени, като се използват точките на свързаните в равенство 
кайтбордове в предпоследната гонка и т.н., докато бъдат 
решени всички равенства. Тези точки трябва да се използват 
дори и ако някои от тях са изключени точки. 
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F9 ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Приложение G е изменено така: 

Приложение G – Означение върху състезателите 

G1 Всеки кайтборд трябва да бъде означен както следва: 

(а) На всеки състезател трябва да бъде дадена фланелка с 
индивидуален състезателен номер с не повече от 3 
цифри, която той трябва да носи на себе си. 

(b) Номерата трябва да бъдат поставени на гърдите и гърба 
на фланелките и да бъдат високи поне 15 см. 

(с) Номерата трябва да бъдат с арабски цифри, всички с 
еднакъв плътен цвят, ясно четливи, с някой от 
намиращите се в продажба шрифтове с четливост равна 
или по-добра от тази на шрифт Хелвеция. Цветовете на 
номерата трябва да контрастират с цвета на фланелката. 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  G 
ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ВЕТРИЛАТА 
 

Виж правило 77. 

G1 ЛОДКИ ОТ КЛАСОВЕ НА ISAF 
G1.1 Означения 

Всяка лодка от клас на ISAF, трябва да носи върху своя грот и 
според предвиденото в правила G1.3(d) и G1.3(e) (само за букви и 
цифри) – върху спинакера и предното си ветрило 
(а) емблема, показваща нейния клас; 
(b) на всички международни прояви, освен когато лодките са 

предоставени на всички състезатели, национални букви, 
показващи нейната национална организация според таблицата 
по-долу. За целите на това правило, международни прояви са 
проявите на ISAF, световни и континентални първенства, както 
и прояви, определени като международни прояви в техните 
обяви и състезателни инструкции; и  

(с) ветрилен номер с не повече от 4 цифри, издаден от нейната 
национална организация, или когато класните правила 
изискват това – от класната асоциация. Четири цифреното 
ограничение не се отнася до класове, чието членство или 
признаване от ISAF е влязло в сила преди 1 Април 1997 г. 
Алтернативно, ако е разрешено от класните правила, на 
собственик може да бъде издаден личен ветрилен номер от 
съответната издаваща организация, който може да бъде 
използван на всички негови лодки от този клас. 

Ветрила, обмерени преди 31 март 1999 г. трябва да отговарят на 
правило G1.1 или на правилата, които са били в сила по време на 
обмера. 
 
Забележка: Актуализиран вариант на долната таблица е поместен 
на страницата на ISAF в Интернет. 
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НАЦИОНАЛНИ БУКВИ ВЪРХУ ВЕТРИЛАТА 
Нац. Организация Букви 

Австралия AUS 
Австрия  AUT 
Азербайджан AZE 
Алжир  ALG 
Американски Самоа ASA 
Ангола  ANG 
Андора  AND 
Антигуа  ANT 
Аржентина  ARG 
Армения ARM 
Аруба ARU 
Барбадос  BAR 
Бахамски острови BAH 
Бахрейн  BRN 
Беларус BLR 
Белгия  BEL 
Белиз BIZ 
Бермудски острови BER 
Бразилия BRA 
Брит. Виржински о-ви  IVB 
България BUL 
Вануату VAN 
Великобритания  GBR 
Венецуела VEN 
Виетнам VIE 
Виржински о-ви  (САЩ) ISV 
Гватемала GUA 
Германия GER 
Гренада GRN 
Грузия GEO 
Гуам GUM 
Гърция GRE 
Дания DЕN 

 

Нац. Организация Букви 

Джибути DJI 
Доминиканска Република DOM 
Египет EGY 
Еквадор ECU 
Ел Салвадор  ESA 
Естония EST 
Зимбабве ZIM 
Израел ISR 
Индия IND 
Индонезия  INA 
Ирландия  IRL 
Исландия ISL 
Испания ESP 
Италия ITA 
Казахстан KAZ 
Кайманови острови  CAY 
Канада CAN 
Катар QAT 
Кения  KEN 
Кипър CYP 
Киргизстан KGZ 
Китайска Нар. Република  CHN 
Китайско Тайпе TPE 
Колумбия COL 
Корея, НДР PRK 
Корея, Р. KOR 
Косово KOS 
Куба CUB 
Кувейт KUW 
Латвия LAT 
Либия LBA 
Ливан  LIB 
Литва LTU 
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Нац. Организация Букви 

Лихтенщайн LIE 
Люксембург LUX 
Мавриций MRI 
Мадагаскар MAD 
Македония (FYRO) MKD 
Малайзия MAS 
Малта  MLT 
Мароко MAR 
Мексико  MEX 
Мианмар MYA 
Мозамбик MOZ 
Молдова MDA 
Монако  MON 
Намибия  NAM 
Нигерия NGR 
Нова Зеландия  NZL 
Норвегия  NOR 
Обединени емирства UAE 
Оман OMA 
Острови на Кук COK 
Пакистан PAK 
Палестина PLE 
Панама PAN 
Папуа-Нова гвинея PNG 
Парагвай PAR 
Перу  PER 
Полша  POL 
Порто Рико PUR 
Португалия POR 
Румъния ROU 
Русия RUS 
Самоа SAM 
Сан Марино SMR 
Санта Лучия LCA 
Саудитска Арабия KSA 

Нац. Организация Букви 

САЩ USA 
Сейшелски острови SEY 
Сенегал SEN 
Сингапур SIN 
Словашка република SVK 
Словения SLO 
Судан SUD 
Сърбия  SRB 
Таити TAH 
Тайланд  THA 
Танзания ТАN 
Тринидад и Тобаго TRI 
Тунис TUN 
Турция  TUR 
Уганда UGA 
Украйна UKR 
Унгария HUN 
Уругвай URU 
Фиджи FIJ 
Филипини  PHI 
Финландия FIN 
Франция FRA 
Холандия NED 
Холандски Антили AHO 
Хонг Конг HKG 
Хърватия CRO 
Черна Гора МНЕ 
Чешка република CZE 
Чили CHI 
Швейцария SUI 
Швеция SWE 
Шри Ланка SRI 
Южна Африка RSA 
Ямайка JAM 
Япония JPN 
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G1.2 Спецификации 
(а) Националните букви и ветрилните номера трябва да бъдат с 

главни букви и арабски цифри, ясно четливи и с еднакъв цвят. 
Допускат се намиращи се в продажба шрифтове с четливост 
равна или по-добра от тази на шрифт Хелвеция. 

(b) Височината на знаците и минималното разстояние между 
съседни знаци върху една и съща и върху противоположните 
страни на ветрилото, трябва да са свързани с пълната дължина 
на лодката както следва: 

 

Пълна дължина Минимална 
височина 

Минимално разстояние между 
знаци и до ръба на ветрилото 

под 3.5 м 230 мм 45 мм 
3.5 м – 8.5 м 300 мм 60 мм 
8.5 м – 11 м 375 мм 75 мм 
над 11 м 450 мм 90 мм 

 

G1.3 Разположение 
Класните емблеми, националните букви и ветрилните номера трябва 
да бъдат разположени както следва: 
(а) С изключение на предвиденото в правила G1.3(d) и G1.3(е), по 

възможност класната емблема, националните букви и 
ветрилните номера трябва да бъдат разположени изцяло над 
дъга с център върха на фаловия ъгъл и радиус 60% от 
дължината на задния лик. Те трябва да бъдат поставени на 
различна височина върху двете страни на ветрилото, като тези 
върху дясната страна са по-високо. 

(b) Класната емблема трябва да бъде разположена над 
националните букви. Ако формата на класната емблема е 
такава, че две от тях поставени "гръб с гръб" върху двете 
страни на ветрилото съвпадат, те могат да бъдат разположени 
така. 

(с) Националните букви трябва да бъдат разположени над 
ветрилния номер. 

(d) Националните букви и ветрилният номер трябва да бъдат 
изобразени върху предната страна на спинакер, но могат да 
бъдат поставени и върху двете му страни. Те трябва да бъдат 
разположени изцяло под дъга с център върха на фаловия ъгъл и 
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радиус 40% от медианата към долния лик и по възможност 
изцяло над дъга с радиус 60% от медианата към долния лик. 

(е) Националните букви и ветрилният номер трябва да бъдат 
изобразени върху двете страни на предно ветрило, чийто 
шкотов ъгъл може да достига зад мачтата на 30% или повече от 
дължината на долния лик на грота. Те трябва да бъдат 
разположени изцяло под дъга с център върха на фаловия ъгъл и 
радиус половината от дължината на предния лик и по 
възможност изцяло над дъга с радиус 75% от дължината на 
предния лик. 

 
G2 ДРУГИ ЛОДКИ 

Останалите лодки трябва да спазват правилата на своята национална 
организация или класна асоциация относно разпределението, 
носенето и размера на емблемите, буквите и номерата. Когато е 
практически изпълнимо, такива правила трябва да съответстват на 
горните изисквания. 

 
G3 ЛОДКИ, ВЗЕТИ ПОД НАЕМ ИЛИ НА ЗАЕМ 

Когато е посочено в обявата за състезание или състезателните 
инструкции, лодка, наета или взета на заем за дадена проява, може 
да носи национални букви или ветрилен номер в нарушение на 
своите класни правила. 

 
G4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Когато протестна комисия установи, че лодка е нарушила правило 
от това приложение, тя трябва или да я предупреди и да й даде 
време да се съобрази с него, или да я накаже. 

 
G5 ИЗМЕНЕНИЯ ЧРЕЗ КЛАСНИ ПРАВИЛА 

Класове на ISAF могат да изменят правилата от това приложение 
при условие, че преди това измененията бъдат одобрени от ISAF.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  H 
ПРЕТЕГЛЯНЕ НА ОБЛЕКЛО И 
ЕКИПИРОВКА 
 
Виж правило 43. Това приложение не трябва да бъде изменяно от 
състезателни инструкции или предписания на национални 
организации.  

H1 Предметите от облеклото и екипировката, които ще се претеглят, 
трябва да бъдат наредени на стойка. След като бъдат напоени с вода 
и преди да бъдат претеглени, предметите трябва да бъдат оставени 
да се оцедят свободно в продължение на една минута. Стойката 
трябва да позволява на предметите да висят така, както биха висели 
от закачалки за дрехи, така че водата да може да се оцежда 
свободно. Джобове с не затварящи се отвори за оттичане трябва да 
бъдат празни, но джобове или предмети, които могат да задържат 
вода, трябва да бъдат пълни. 

H2 Когато отчетеното тегло превишава разрешеното, състезателят 
може да пренареди предметите на стойката и инспекторът на 
екипировка или мерителят трябва отново да ги накисне и претегли. 
Ако теглото все още превишава разрешеното, тази процедура може 
да бъде повторена още веднъж.  

H3 Състезател, който използва непромокаем костюм, може да избере 
алтернативен начин на претегляне:  
(a) Непромокаемият костюм и предметите от облеклото и 

екипировката, носени върху него, трябва да бъдат претеглени, 
както е описано по-горе. 

(b) Облеклото, носено под непромокаемия костюм, трябва да бъде 
претеглено както се носи през време на състезаване, без 
оцеждане.  

(c) Двете тегла трябва да бъдат сумирани. 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  J 
ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ И 
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 

 

Виж правила 89.2(а) и 90.2. Терминът „състезание“ включва 
регата или друга серия от гонки.  

J1 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ 
J1.1 Обява за състезание трябва да съдържа следната информация: 

(1) наименованието, мястото и датите на състезанието и името на 
организатора; 

(2) че състезанието ще се ръководи според правилата, както са 
дефинирани в Състезателните правила по ветроходство;  

(3) списък на всякакви други документи, които ще ръководят 
проявата (например, Правилата за ветроходна екипировка, 
доколкото те ще важат) с указание къде и как всеки документ 
(или копие от него) може да бъде прегледан;  

(4) класовете, които ще се състезават, хандикапна система или 
система за състезателен бал, която ще бъде използвана и 
класовете за които ще се прилага тя, условията за заявяване и 
евентуални ограничения върху заявките; 

(5) времената за заявяване и за предупредителните сигнали за 
пробната (ако е предвидена такава) и за първата гонка, както и 
за следващите гонки, ако са известни. 

J1.2 Обявата за състезание трябва да включва всяко от изброеното по- 
долу, което ще бъде в сила и което би помогнало на състезателите 
да решат дали да участват в проявата, или им дава друга 
информация, която ще им бъде нужна, преди да разполагат със 
състезателните инструкции: 
(1) посочване на всички състезателни правила, които ще бъдат 

изменени (виж правило 86), резюме на измененията и 
потвърждение, че измененията ще бъдат включени изцяло в 
състезателните инструкции (освен това, ако е в сила правило 
86.2, включете текста, с който ISAF разрешава изменението); 

(2) че от лодките ще се изисква да носят рекламни материали 
избрани и предоставени от организатора (виж правило 80 и 
Разпоредба 20 на ISAF, Кодекс за рекламиране) и друга 
информация, свързана с Разпоредба 20.  
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(3) всякакви изисквания за класификация, на която трябва да 
отговарят някои или всички състезатели (виж правило 79 и 
Разпоредба 22 на ISAF, Кодекс за класификация на 
състезатели); 

(4) за проява, в която се очакват участия от други страни, всякакви 
национални предписания, които могат да изискват 
предварителна подготовка (виж правило 88); 

(5) процедурите за регистрация или заявяване, включително такси 
и всякакви крайни срокове; 

(6) формуляр за заявка, който да се подписва от собственика на 
лодката или негов представител, съдържащ текст като: 
"Приемам да се подчинявам на Състезателните правила по 
ветроходство и всички останали правила, по които ще се 
ръководи проявата"; 

(7) проверка на материалната част, мерителни процедури или 
изисквания за мерителни свидетелства или свидетелства за 
хандикап или за състезателен бал; 

(8) времето и мястото на получаване на състезателните 
инструкции; 

(9) изменения на класни правила, както е разрешено от правило 
87, с изрично указване на всяко правило и посочване на 
изменението; 

(10) състезателните разстояния, по които ще се плава; 

(11) наказанието за нарушаване на правило от Част 2, ако е 
различно от наказанието "Две завъртания"; 

(12) отнемане на правото на обжалване, предмет на правило 70.5; 

(13) системата за класиране, ако е различна от Минималната 
точкова система в Приложение А, броят на планираните гонки 
и най-малкият брой гонки, които трябва да бъдат завършени, за 
да образуват серия; 

(14) за наети или предоставени на заем лодки, дали правило G3 ще 
бъде в сила. 

(15) награди.  
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J2 СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
 

J2.1 Състезателните инструкции трябва да съдържат следната 
информация: 
(1) че състезанието ще се ръководи според правилата, както са 

дефинирани в Състезателните правила по ветроходство; 

(2) списък на всякакви други документи, от които ще се ръководи 
проявата. (например, Правилата за ветроходна екипировка, 
доколкото те ще важат); 

(3) програмата на гонките, класовете които ще се състезават и 
времената на предупредителните сигнали за всеки клас; 

(4) състезателното(ите) разстояние(ния), по които ще се плава, или 
списък на знаците, измежду които ще бъде избирано 
състезателното разстояние и (ако е от значение) как ще бъдат 
сигнализирани състезателните разстояния; 

(5) описания на знаците, включително стартовите и финалните 
знаци, с посочване на последователността на преминаване 
покрай знаците и страна откъм която трябва да бъде оставен 
всеки от тях, както и посочване на всички знаци за заобикаляне 
(виж правило 28.2); 

(6) описания на стартовата и финалната линии, класните флагове и 
всякакви специални сигнали, които ще бъдат използвани; 

(7) контролното време за финиширане (ако има такова); 
(8) хандикапната система или системата за състезателен бал, която 

ще се използва (ако има такава) и класовете, за които ще се 
прилага тя; 

(9) точковата система, ако е различна от Минималната система в 
Приложение А, включена чрез позоваване на класни правила 
или други правила, ръководещи проявата, или изложена изцяло. 
Посочете броя на планираните гонки и най-малкият брой гонки, 
които трябва да бъдат завършени, за да образуват серия. 

J2.2 Състезателните инструкции трябва да включват онези от 
следващите точки, които ще бъдат в сила: 
(1) че от лодките ще се изисква да носят рекламни материали, 

избрани и предоставени от организатора (виж правило 80 и 
Разпоредба 20 на ISAF, Кодекс за рекламиране) и друга 
информация, свързани с Разпоредба 20; 

(2) замяна на правилата в Част 2 с правилата за право на път от 
Международните правила за предпазване от сблъскване на 
море или други правителствени правила за право на път, 
времето (времената) или мястото (местата), където те ще важат 
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и всякакви нощни сигнали, които ще бъдат използвани от 
регатната комисия; 

(3) изменения на състезателните правила, разрешени от правило 
86, с изрично указване на всяко правило и посочване на 
изменението (освен това, ако е в сила правило 86.2, включете 
текста, с който ISAF разрешава изменението); 

(4) изменения на националните предписания (виж правило 88.2); 
(5) предписания, които ще бъдат в сила, ако лодките ще преминат 

през водите на повече от една национална организация докато 
се състезават и кога ще се прилагат те (виж правило 88.1); 

(6) когато е уместно, на проява за която се очакват участия от 
други страни – копие на английски език от националните 
предписания, които ще бъдат в сила; 

(7) изменения на класни правила, както е разрешено от правило 
87, с изрично указване на всяко правило и посочване на 
промяната; 

(8) ограничения върху промени по лодките, когато са 
предоставени от организатора; 

(9) процедури за проверка на екипировката и обмер; 
(10) местоположение на официалното(ите) табло(а) за съобщения; 
(11) процедура за изменение на състезателните инструкции; 
(12) процедура за устно обявяване на изменения на състезателните 

инструкции на вода (виж правило 90.2(с)); 
(13) изисквания за безопасност, като изисквания и сигнали за лични 

спасителни средства, отмятане в стартовото поле, както и 
разписване при излизане на вода и завръщане на брега; 

(14) изисквания за състезателни декларации; 
(15) сигнали, които ще се дават на брега и мястото (местата) за 

това; 
(16) състезателен полигон (препоръчва се карта); 
(17) приблизителни дължини на състезателното разстояние и на 

наветрените отсечки; 
(18) описание на всяка зона, определена от регатната комисия като 

препятствие (виж дефиницията Препятствие); 
(19) контролни времена за финиширане на първата яхта (ако има 

такова) и за финиширане на яхти след първата (ако има такова); 
(20) бонификации по време; 
(21) местоположение на стартовото поле и всякакви ограничения за 

влизане в него; 
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(22) всякакви специални процедури или сигнали за единично или 
общо отзоваване; 

(23) лодки, показващи местата на знаците; 
(24) всякакви специални процедури или сигнали за промяна на 

отсечка от състезателното разстояние (виж правило 33); 
(25) всякакви специални процедури за скъсяване на състезателното 

разстояние или за финиширане при скъсено състезателно 
разстояние; 

(26) ограничения върху използването на помощни лодки, 
пластмасови басейни, радиоапаратура и т.н., изхвърляне на 
отпадъци, изваждане от водата и външна помощ, оказвана на 
лодка, която не се състезава; 

(27) наказанието за нарушаване на правило от Част 2, ако е 
различно от наказанието "Две завъртания"; 

(28) дали Приложение Р ще бъде в сила; 
(29) кога и при какви обстоятелства е разрешено придвижване 

според правило 42.3(i); 
(30) срокове, място за изслушване и специални процедури за 

протести, за искове за обезщетение и искания за подновяване 
на изслушване; 

(31) ако ще бъде в сила правило N1.4(b), срокът за подаване на 
искане за изслушване по това правило; 

(32) отнемане на правото на обжалване, предмет на правило 70.5. 
(33) когато се изисква от правило 70.3, националната организация 

на която могат да бъдат изпращани жалби и искания. 
(34) одобрение на националната организация за назначаването на 

международно жури, когато това се изисква по правило 91(b); 
(35) замяна на състезатели; 
(36) минималният брой лодки, присъстващи в стартовото поле, 

необходим за стартирането на гонка; 
(37) кога и къде ще бъдат повтаряни отложените или изоставени 

през деня гонки; 
(38) информация за приливи и течения; 
(39) награди;  
(40) други ангажименти на регатната комисия и задължения на 

лодки.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  K  
УПЪТВАНЕ ЗА ОБЯВА ЗА 
СЪСТЕЗАНИЕ 
Това упътване предлага обява за състезание, подготвена преди 
всичко за значими регати – първенства на един или повече класове. 
Затова то ще бъде особено полезно за световни, континентални и 
национални първенства и други прояви с подобно значение. То може 
да бъде изтеглено от страницата на ISAF в Интернет като 
основен текст за изготвянето на обява за състезание за всяка 
конкретна проява.  
Упътването може да бъде полезно и за други прояви, но за тях 
някои от точките ще бъдат ненужни или нежелани. По тази 
причина организаторите трябва внимателно да направят своя 
подбор. 
Това указание е тясно свързано с Приложение L, Указание за 
състезателни инструкции и разширения му вариант Приложение 
LE, поместено на страницата на ISAF в Интернет, чието 
въведение съдържа принципи, приложими и към обява за 
състезание.  
При използването на това упътване, първо прегледайте правило J1 
и преценете кои от точките ще ви бъдат нужни. Точките, 
изисквани от правило J1.1 са отбелязани със звездичка (*). 
Заличете всички неприложими или ненужни точки. Където има 
варианти, изберете предпочитания текст. При попълването на 
празните места с плътна линия ( ____ ) следвайте указанията в 
лявото поле и изберете предпочитания текст там, където са 
предложени варианти в скоби ([ . . . ]). 
След заличаването на неизползваните точки, преномерирайте 
всички останали във възходящ ред. Проверете дали там, където 
една точка се позовава на друга, е изписан правилният номер. 
Когато е уместно, посочените по-долу документи трябва да бъдат 
раздавани/разпращани заедно с обявата за състезание, но те не 
трябва да бъдат включвани като номерирани точки в обявата. 
1 Формуляр за заявка, който да се подписва от собственика на 

лодката или негов представител, съдържащ текст като: 
"Приемам да се подчинявам на Състезателните правила по 
ветроходство и всички останали правила, по които ще се 
ръководи тази проява".  
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2 При прояви, за които се очакват заявки от други страни, 
приложимите национални предписания на английски език. 

3 Списък на спонсорите (ако е уместно). 
4 Информация за настаняване (хотели, къмпинги).  
5 Описание на възможностите за хранене. 
6 Членове на регатна и протестна комисии. 
7 Специални изисквания за швартоване или складиране. 
8 Възможности за поправки на ветрила и лодки, и наличие на 

яхтени магазини. 
9 Възможности за наемане на лодки и дали правило G3 ще бъде 

в сила. 
 

На отделни редове 
попълнете пълното име на 
регатата и датите - от 
обмера или пробната гонка 
до последната гонка или 
церемонията по 
закриването, името на 
организатора, града и 
държавата.  

 

 

 

 
 

 ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ 
 1 ПРАВИЛА 

 
1.1* Регатата ще се ръководи според 

правилата, както са дефинирани в 
Състезателните правила по 
ветроходство. 

Използвайте първото 
изречение ако е уместно. 
Попълнете името. Изреде-
те по номер и заглавие 
предписанията, които няма 
да са в сила (виж правило 
88). Използвайте второто 
изречение, ако важи и ако 
се очакват заявки от други 
страни и цитирайте изцяло 
съответните предписания. 

1.2 [Следните предписания на  ____  
национална организация няма да 
важат:  ____].[Предписанията, които 
могат да изискват предварителна 
подготовка са изложени изцяло по-
долу]. 

 (ИЛИ)  
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Използвайте, ако е 
уместно, но само ако 
националната организация 
на мястото на проявата 
не е приела предписание 
към правило88. 

1.2 Няма да са в сила никакви национални 
предписания. 
 

Изредете по име всички 
други документи, от 
които ще се ръководи 
проявата; например 
Правилата за ветроходна 
екипировка, доколкото те 
ще важат. 

1.3* Ще бъде/бъдат в сила_____. 

Виж правило 86. 
Попълнете номера(та) на 
правилото(ата) и 
резюмирайте 
измененията. 

1.4 Състезателно(и) правило(а) _____ ще 
бъде(ат) изменено(ни) както следва: 
_____. Измененията ще бъдат 
включени изцяло в състезателните 
инструкции. Състезателните инструк-
ции могат да изменят и други 
състезателни правила. 

Попълнете номера(та) на 
правилото(та) и името на 
класа. Поставете отделни 
текстове за правилата на 
всеки клас.  

1.5 В съответствия с правило 87, 
правило(а) _____ от класните правила 
на клас _____ [няма да важи(ат)] [е(са) 
изменено(и) както следва: _____ ]. 

 1.6 При езикови противоречия, ще се 
налага текстът на английски език. 

 2 РЕКЛАМИРАНЕ 
Виж Разпоредба 20 на ISAF. 
Включете друга приложима 
информация, свързана с 
Разпоредба 20. 

2.1 Рекламирането от страна на 
състезателите ще бъде ограничено 
както следва:. ____._ 

Виж Разпоредба 20 на 
ISAF . 

2.2 [Лодките трябва] [От лодките може да 
се изисква] да носят реклами избрани и 
осигурени от организатора. 

 3* ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ 

Попълнете класа 
(класовете). 

3.1 Регатата е открита за всички лодки от 
клас(ове) _____ . 
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 (ИЛИ)  

Попълнете класа 
(класовете) и 
изискванията за право на 
участие. 

3.1 Регатата е открита за лодки от 
клас(ове) _____ , които._____ . 

Попълнете пощенския 
адрес, № на факса, адреса 
на електронната поща и 
крайната дата за заявки. 

3.2 Лодките, имащи право на участие, 
могат да се заявят, като попълнят 
приложения формуляр и го изпратят 
заедно с изискваната такса за участие 
на _____ до _____ . 
 

Попълнете условията. 3.3 Късни заявки ще бъдат приемани при 
следните условия: _____ . 

Попълнете евентуални 
ограничения 

3.4 Ще важат следните ограничения на 
броя на лодките: _____ . 
 

 

Попълнете евентуални 
изисквания 

 
4 

КЛАСИФИКАЦИЯ 
Ще важат следните класификационни 
изисквания (виж правило 79):______._ 

 5 ТАКСИ 

Попълнете всички 
изисквани състезателни 
такси.  

5.1 Изискваните такси са както следва: 
Клас Такса 
_____ _____ 
_____ _____ 
_____ _____ 

Попълнете таксите по 
избор (например за 
развлекателни прояви). 

5.2 Други такси: 
_________ 
 ______ 

Използвайте само когато 
клас е разделен на групи, 
които ще се състезават в 
квалификационна серия и 
след това - във финална 
серия. 

 

6 КВАЛИФИКАЦИОННИ И 
ФИНАЛНИ СЕРИИ 
Регатата ще се състои от 
квалификационна и финална серия. 
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   7 ПРОГРАМА 

Попълнете ден, дата и 
времена. 

7.1* Регистрация: 
Ден и дата ________ От.____ До ____ 

Попълнете ден, дата и 
времена. 

7.2 Обмер и проверка: 
Ден и дата ________ От.____ До ____ 

Редактирайте по желание 
и попълнете датите и 
класовете. Включете 
пробна гонка (ако ще има). 
Когато серията ще се 
състои от квалификацион-
ни и финални гонки, 
посочете ги. Програмата 
може да бъде дадена и 
като приложение. 

7.3* Състезателни дати: 
Дата Клас_____ Клас_____ 
_____ гонки гонки 
_____ гонки запасен ден 
_____ запасен ден гонки 
_____ гонки гонки 
_____ гонки гонки 

Попълнете класовете и 
броя. 

7.4 Брой на гонките: 
Клас Брой Гонки на ден 
_____ _____ _____ 
_____ _____ _____ 

Попълнете времето. 7.5* Планираното време за предупреди-
телния сигнал за [пробната гонка] 
[първата гонка] [всеки ден] е _____ 

 8 ОБМЕР 
Всяка лодка трябва да представи 
валидно [мерително] свидетелство [за 
състезателен бал]. 

 (ИЛИ)  
Изредете обмерванията 
със позоваване на 
съответните класни 
правила.  

 

Всяка лодка трябва да представи 
валидно [мерително] свидетелство [за 
състезателен бал]. Освен това [може 
да] [ще] бъде извършен и следния 
обмер: _____.  
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Попълнете времето, 
датата и мястото.  

9 СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
Състезателните инструкции могат да 
бъдат получени след _____ ч. на _____ 
в _____. 

 10 МЯСТО НА ПРОЯВАТА 
Попълнете номер или 
буква. Осигурете карта с 
означения и описание на 
маршрута. 

10.1 Приложение _____ показва мястото на 
регатното пристанище. 

Попълнете номер или 
буква. Осигурете карта 
или схема с означения. 

10.2 Приложение _____ показва местата на 
състезателните полигони. 

Включете описанието. 11 СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ 
Състезателните разстояния, по които 
ще се плава, ще бъдат: _____. 

 (ИЛИ)  
Попълнете номер или буква. 
Начин за онагледяване на 
различните състезателни 
разстояния е показан в 
Допълнение А kъм Прило-
жение L и LE. Попълнете 
дължината на съст. 
разстояние,ако трябва. 

 Схемите в Приложение _____ показват 
състезателните разстояния, включи-
телно приблизителните ъгли между 
отсечките, реда на преминаване на 
знаците и от коя страна трябва да бъде 
оставен всеки знак. 
[Приблизителната дължина на състе-
зателното разстояние ще бъде _____.] 

 12 НАКАЗАТЕЛНА СИСТЕМА 
Включвайте точка 12.1 
само когато няма да се 
прилага наказанието 
 "Две завъртания". Попъл-
нете броя на местата или 
опишете наказанията. 

12.1 Ще се прилага “Наказание в 
класиране” (правило 44.3). 
Наказанието ще бъде _____ места. 

(ИЛИ)  
12.1 Наказанията са както следва: _____ . 

Попълнете класа(овете). 12.2 За клас(ове) _____ правило 44.1 е 
изменено така, че наказанието "Две 
завъртания" е заменено с наказанието 
"Едно завъртане". 

Включете само ако 
протестната комисия е 
международно жури или 
важи друго от предвидено-
то в правило 70.5.  

12.3 Решенията на [протестната комисия] 
[международното жури] ще бъдат 
окончателни, както е предвидено в 
правило 70.5. 
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 13 КЛАСИРАНЕ 
Включете само ако 
Минималната точкова 
система в Приложение А 
няма да бъде използвана. 
Опишете системата. 

13.1 Точковата система ще бъде следната: 
_____ . 

Попълнете броя  13.2 Трябва да бъдат завършени _____ 
гонки, за да образуват серия. 

Попълнете навсякъде броя. 13.3 (a) При завършени по-малко от _____ 
гонки, резултатът на лодката в 
серията ще бъде равен на сумата от 
нейните точки от всички гонки. 

  (b) При завършени от _____ до _____ 
гонки, резултатът на лодката в 
серията ще бъде равен на сумата от 
нейните точки от всички гонки, с 
изключение на нейната най-лоша 
гонка. 

  (с) При завършени _____ или повече 
гонки, резултатът на лодката в 
серията ще бъде равен на сумата от 
нейните точки от всички гонки, с 
изключение на нейните две най-
лоши гонки.  

Попълнете опознавателни-
те белези.За международ-
ни прояви се препоръчват 
националните букви. 

14 ПОМОЩНИ ЛОДКИ 
Помощните лодки ще да бъдат 
означени с _____ . 

 15 ПРИСТАВАНЕ 
Лодките трябва да пребивават на 
определените им места докато са [в 
яхтения парк] [в пристанището]. 

 16 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ 
ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА 
През време на регатата киловите лодки 
не трябва да бъдат изваждани от 
водата, освен с предварително писмено 
разрешение от регатната комисия и 
според условията в него. 
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 17 ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ И 
ПЛАСТМАСОВИ БАСЕЙНИ 
Подводни дихателни апарати и 
пластмасови басейни или подобни на 
тях не трябва да бъдат използвани 
около килови лодки от подготвителния 
сигнал за първата гонка до края на 
регатата. 

Вмъкнете всички алтерна-
тивни текстове, които ще 
важат. Опишете радио 
обхватите или честотите, 
които ще бъдат използвани 
или разрешени. 

18 РАДИОВРЪЗКИ 
Освен при извънредни обстоятелства, 
докато се състезава лодка не трябва да 
извършва радиопредавания, нито да 
приема радиосъобщения, които не са 
достъпни за всички лодки. Това 
ограничение важи също и за мобилни 
телефони. 

Ако ще се връчват преходни 
награди, посочете пълните 
им наименования. 

19 НАГРАДИ 
Ще бъдат раздадени следните 
награди: _____ . 

Законите, които са в сила на 
мястото на провеждане на 
проявата, могат да 
ограничават отхвърлянето 
на отговорност. Всяко 
отхвърляне на отговорност 
трябва да бъде формулирано 
в съответствие с тези 
закони. 

20 ОТХВЪРЛЯНЕ НА 
ОТГОВОРНОСТ  
Състезателите участват в регатата 
изцяло на свой риск. Виж правило 4, 
Решение за състезаване. 
Организаторът не поема никаква 
отговорност за материални щети, 
лични наранявания или смърт, 
понесени във връзка с регатата, преди, 
по време на и след нея. 

Попълнете валутата и 
сумата. 

21 ЗАСТРАХОВКА 
Всяка участваща лодка трябва да има 
валидна застраховка за гражданска 
отговорност с минимално покритие от 
_____ на инцидент или еквивалентна 
сума.  

Попълнете нужната 
информация за контакти. 

22 ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
Допълнителна информация може да 
бъде получена от _____ . 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  L 
УПЪТВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ  
ИНСТРУКЦИИ 
Това упътване предлага комплект проверени на практика 
състезателни инструкции, подготвени преди всичко за значими 
регати – първенства на един или повече класове. Затова те ще 
бъдат особено полезни за световни, континентални и национални 
първенства и други прояви с подобно значение. Упътването може 
да бъде полезно и за други прояви, но за тях някои от тези 
инструкции ще бъдат ненужни или нежелани. Затова Главните 
регатни съдии трябва внимателно да направят своя подбор. 
На страницата на ISAF в Интернет има един разширен вариант на 
упътването, Приложение LE. То съдържа клаузи, приложими за 
най-големите и сложни прояви с много класое, както и варианти на 
няколко от състезателните инструкции, препоръчани в това 
приложение. От време на време то ще бъде преработвано, за да 
отразява развитието и напредъка в начините за провеждане на 
състезания. То може да бъде изтеглено от Интернет и използвано 
като основа при съставяне на състезателни инструкции за всяка 
отделна проява. Приложение L може също да бъде изтеглено от 
страницата на ISAF в Интернет. 
Принципите, върху които трябва да се основават всички 
състезателни инструкции, са следните: 
1 Те трябва да включват само два вида текстове: намеренията на 

регатната и протестната комисии и задълженията на 
състезателите. 

2 Те трябва да се отнасят само до състезаването. Информация за 
развлекателни прояви, разпределение на местата за приставане 
и т.н. трябва да бъдат предоставяни отделно. 

3 Те не трябва да изменят състезателните правила, освен когато 
това е особено наложително. (Когато те ги изменят,те трябва 
да следват правило 86 като указват изрично измененото правило 
и посочват изменението).  

4 Те не трябва да повтарят или преразказват никое от 
състезателните правила. 

5 Самите те не трябва да се повтарят. 
6 Те трябва да бъдат в хронологичен ред, т.е. в реда по който ще 

ги използва състезателя. 
7 Когато е възможно, те трябва да използват думи или изрази от 

състезателните правила.  
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За използването на това упътване, първо прегледайте правило J2 и 
преценете кои от инструкциите ще бъдат нужни. Инструкциите, 
изисквани от правило J2.1 са отбелязани със звездичка (*). 
Заличете всички неприложими или ненужни инструкции. Където 
има алтернативи, изберете предпочитания вариант. При 
попълването на празните места с плътна линия (_____) следвайте 
указанията в лявото поле и изберете предпочитания текст там, 
където са предложени варианти в скоби ([ . . . ]). 
След заличаването на неизползваните инструкции, 
преномерирайте всички останали във възходящ ред. Проверете 
дали там, където една инструкция се позовава на друга, е изписан 
правилният номер. 
 

 

На отделни редове 
попълнете пълното име на 
регатата и датите - от 
обмера или тренировъчна-та 
гонка до последната гонка 
или церемонията по 
закриването, 
името на организатора, 
града и държавата. 

 

 

 

 
 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
    1 ПРАВИЛА 
   1.1* Регатата ще се ръководи според 

правилата, както са дефинирани в 
Състезателните правила по 
ветроходство. 

Използвайте първото изре-
чение, ако е уместно. 
 Попълнете името. Изредете 
по номер и заглавие предписа-
нията, които няма да важат 
(виж правило 88.2). Използвай-
те второто изречение, ако 
важи и се очакват заявки от 
други национални. организации 
и цитирайте предписанията 
изцяло. Ако е уместно, вклю-
чете ги на Английски език 
(виж правило 90.2(b).  

1.2 [Следните предписания на ______ 
национална организация няма да бъдат в 
сила: _____ .] [Предписанията, които ще 
са в сила, са изложени изцяло по-долу] 
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(ИЛИ) 

 

Използвайте, ако е уместно, 
но само ако националната 
организация на страната, в 
която се провежда 
проявата, не е приела 
предписание към правило 88. 

1.2 Няма да важат никакви национални 
предписания. 

Изредете по име всички 
други документи, по които 
ще се ръководи проявата; 
например Правилата за 
ветроходна екипировка, 
доколкото те ще важат 

 1.3* Ще важи(ат)_____. 

Виж правило 86. Или 
попълнете тук номера(та) 
на правилото(ата) и 
изложете измененията, или 
ако не използвате тази 
инструкция, направете 
същото във всяка инструк-
ция, която изменя правило. 

1.4 Състезателно(и) правило(а) _____ ще 
бъде(ат) изменено(ни) както следва: 
_____. 

Попълнете номера(та) на 
правилото(та) и името на 
класа. Поставете отделни 
текстове за правилата на 
всеки клас. 

1.5 По силата на правило 87, правило(а) _____ 
от класните правила на клас _____ [няма 
да важи(ат)] [е(са) изменено(и) както 
следва: _____ ]. 

 1.6 При езикови противоречия, ще се налага 
текстът на английски език. 

Попълнете 
мястото(местата). 

2 СЪОБЩЕНИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 
Съобщения за състезателите ще бъдат 
поставяни на официалното(ите) табло(а) за 
съобщения, разположено(ни)_____ . 

Променете времената, ако са 
различни. 

3 ИЗМЕНЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛ-
НИТЕ ИНСТРУКЦИИ 
Всяко изменение на състезателните 
инструкции ще бъде поставяно преди 
09:00 ч. в деня на влизане в сила, но всяко 
изменение в програмата на гонките ще 
бъде поставяно преди 20:00 ч. в деня 
преди да влезе в сила. 



Приложение L   УПЪТВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ 
ИНСТРУКЦИИ  

 
 

 4 БРЕГОВИ СИГНАЛИ 
Попълнете мястото.  4.1 Бреговите сигнали ще бъдат показвани 

_____ . 
Попълнете броя на 
минутите. 

 4.2 Когато флагът AP е показан на брега, в 
състезателен сигнал АP "1 минута" е 
заменена с "не по-малко от _____ 
минути". 

 (ИЛИ)  
Попълнете броя на 
минутите. 

 4.2 Флаг D със един звук означава: "Пре-
дупредителният сигнал ще бъде даден не 
по-малко от _____ минути след 
показването на флаг D. [Лодките не трябва 
да напускат пристанището, докато не е 
показан този сигнал.]" 

   4.3 Когато флаг Y е показан на брега, правило 
40 важи през цялото време на вода.  
Това изменя въведението към Част 4. 

 5 ПРОГРАМА НА ГОНКИТЕ 

Редактирайте по желание  
и попълнете датите и 
класовете. Включете пробна 
гонка, ако ще има такава. 
Когато серията ще се 
състои от квалификационни 
и финални гонки, посочете ги. 
Програмата може да бъде 
дадена и като приложение. 

  5.1* Състезателни дати: 
Дата Клас_____ Клас_____ 
_____ гонки гонки 
_____ гонки запасен ден 
_____ запасен ден гонки 
_____ гонки гонки 
_____ гонки гонки 

Попълнете класовете и 
броя. 

 5.2* Брой на гонките: 
Клас Брой Гонки на ден 
_____ _____ _____ 
_____ _____ _____  
Може да бъде провеждана по една до-
пълнителна гонка на ден, но при условие, 
че никой клас не избързва с повече от 1 
гонка спрямо програмата и промяната е 
направена според инструкция 3. 
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Попълнете времето  5.3* 
 

Планираното време за предупредителния 
сигнал за първата гонка всеки ден е _____ 
ч.  

   5.4 За предупреждаване на лодките, че скоро ще 
започне друга гонка или последователност 
от гонки, оранжевият флаг на стартовата 
линия ще бъде показван с един звук поне 5  

  минути преди показването на 
предупредителния сигнал. 

Попълнете времето    5.5 В последния ден на регатата 
предупредителен сигнал няма да бъде 
даван след _____ часа. 

Попълнете класовете и 
наименованията или 
описания на флаговете 

   6* КЛАСНИ ФЛАГОВЕ 
Класните флагове ще бъдат: 
Клас Флаг 
_____ _____ 
_____ _____ 
_____ _____ 

Попълнете номер 
или буква. 

   7 СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПОЛИГОНИ 
В Приложение ____ е показано 
разположението на състезателните 
полигони. 

    8 СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ 
Попълнете номер или буква. 
Начин за онагледяване на 
различните състезателни 
разстояния е показан в 
Допълнение А. Ако е нужно, 
попълнете дължината на 
състезателното 
разстояние. 

 8.1* Схемите в Приложение _____ показват 
състезателните разстояния, включително 
приблизителните ъгли между отсечките, 
реда на преминаване на знаците и от коя 
страна трябва да бъде оставен всеки знак. 
[Приблизителната дължина на 
състезателното разстояние ще бъде 
_____.] 

   8.2 Не по-късно от предупредителния сигнал, 
сигналната лодка на регатната комисия ще 
покаже приблизителната компасна посока 
на първата отсечка.  

   8.3 Състезателните разстояния няма да бъдат 
скъсявани. Това изменя правило 32. 
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Използвайте само когато 
промяната на положението 
на знаци е практически 
невъзможно. 

8.4 Отсечките от състезателното разстояние 
няма да бъдат променяни след 
подготвителния сигнал. Това изменя 
правило 33. 

   9 ЗНАЦИ 
Променете както е нужно 
номерата на знаците и 

 9.1* Знаци 1, 2, 3 и 4 ще бъдат _____ . 

попълнете техните 
описания. 
Използвайте втория 
вариант когато знаци 4S и 
4P образуват врата, къде-
то знак 4S трябва да бъде 
оставен към десния борд, а 
знак 4P – към левия.  
Попълнете номера или 
буквата, използвани в 
инструкция 8.1 

(ИЛИ) 
 

9.1* 

 
 

Знаци 1, 2, 3, 4S и 4P ще бъдат _____ . 

 (ИЛИ)  
  9.1* Знаците са описани в Приложение     . 

Ако не е ясно от схемите на 
състезателните 
разстояния, изредете 
знаците, които трябва да 
се заобикалят. 

9.2 Следните знаци са знаци за 
заобикаляне:_______. 

Попълнете описанията на 
знаците. 

9.3 Новите знаци, предвидени в инструкция 
12.1 ще бъдат _____ . 

Опишете стартовите и 
финалните знаци: например, 
сигналната лодка на 
регатната комисия на 
десния край и веха на левия 
край. Инструкция 11.2 ще 
опише стартовата линия, а 
инструкция 13 – финалната 
линия 

 9.4* Стартовите и финалните знаци ще бъдат 
_____ . 
 

Включете, ако е включена 
инструкция 12.2 

 9.5 В съответствие с предвиденото в 
инструкция 12.2, лодка на регатната 
комисия, сигнализираща промяна на 
отсечка от състезателното разстояние,  
е знак. 
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Опишете всяка зона чрез 
нейното местоположение и 
всякакви лесно различими 
видими особености. 

  10 ЗОНИ, КОИТО СА ПРЕПЯТСТВИЯ 
Следните зони са обявени за препятствия: 
_____ . 

   11 СТАРТ 
Включете само ако ще се 
използва възможността 
означена със * в правило 26. 
Впишете броя на минутите. 

11.1 За стартиране на гонките ще бъде 
използвано правило 26, с 
предупредителен сигнал даван ____ 
минути преди стартовия сигнал. 

 (ИЛИ)  

Опишете всяка стартова 
система, различна от 
посочената в правило 26.  

11.1 Гонките ще бъдат стартирани както следва: 
_____. Това изменя правило 26. 

   11.2* Стартовата линия ще бъде между щокове с 
оранжеви флагове върху стартовите знаци.  

 (ИЛИ)  
   11.2* Стартовата линия ще бъде между щок с 

оранжев флаг на стартовия знак на десния 
край и след-стартовата страна на стартовия 
знак на левия край. 

 (ИЛИ)  
Попълнете описанието.   11.2* Стартовата линия ще бъде _____ . 

  11.3 Лодки, чийто предупредителен сигнал не е 
даден, трябва да избягват стартовото поле 
по време на стартови процедури на други 
класове. 

Попълнете броя на 
минутите. 

11.4 Лодка, която стартира повече от _____ 
минути след своя стартов сигнал ще бъде 
класирана "Не стартирала" без изслушване. 
Това изменя правило A4. 
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Може да бъде използвана 
като алтернатива на 
правило 30.3 
 

11.5 
 

Ако флагът U е показан като подготви-
телен сигнал, никоя част от корпуса, 
екипажа или екипировката на лодка не 
трябва да се намира през последната 
минута преди нейния стартов сигнал в 
триъгълника, образуван от крайщата на 
стартовата линия и първия знак. Ако лодка 
наруши това правило и бъде разпозната, тя 
трябва да бъде дисквали-фицирана без 
изслушване, но не и ако гонката е 
стартирана повторно или повторена, 
отложена или изоставена преди стартовия 
сигнал. Това изменя правило 26. 

Попълнете номера 
на канала. 

11.6 Ако някоя част от корпуса, екипажа или 
екипировката на лодка са на след-
стартовата страна на стартовата линия 
през последните 2 минути преди ней- ния 
стартов сигнал и тя бъде разпозната, 

  регатната комисия ще се опита да обяви 
нейния ветрилен номер по радиото на УКВ 
канал ___ . Отсъствието на радио 
предупреждение или неговата ненавре-
менност няма да бъдат основание за иск за 
обезщетение. Това изменя правило 62.1(а). 

  12 ПРОМЯНА НА СЛЕДВАЩАТА 
ОТСЕЧКА ОТ СЪСТЕЗАТЕЛНОТО 
РАЗСТОЯНИЕ.  

  12.1 За да промени следващата отсечка от 
състезателното разстояние, регатната 
комисия ще премести първоначалния знак 
(или финалната линия) на ново място.  

 (ИЛИ)  

  12.1 За да промени следващата отсечка от 
състезателното разстояние, регатната 
комисия ще постави нов знак (или ще 
премести финалната линия) и ще прибере 
първоначалния знак възможно най-бързо. 
Когато при следваща промяна нов знак 
бъде заменен, той ще бъде заменен с 
първоначален знак. 
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Когато е включена 
инструкция 12.2, инструк-
ция 9.5 трябва също да бъде 
включена.Разменете "ляв" и 
"десен", когато знакът 
трябва да бъде оставен 
откъм десния борд. 

  12.2 Освен при врата, лодките трябва да минат 
между лодката на регатната комисия, 
сигнализираща промяната на следващата 
отсечка и близкия знак, оставяйки знака 
откъм левия борд, а лодката – откъм 
десния. Това изменя правило 28. 

    13 ФИНАЛ 

   13.1* Финалната линия ще бъде между щокове с 
оранжеви флагове върху финалните знаци. 

 (ИЛИ)  

   13.1* Финалната линия ще бъде между щок с 
оранжев флаг върху финалния знак на 
десния край и пред-финишната страна на 
финалния знак на левия край.  

 (ИЛИ)  
Попълнете описанието. 13.1* Финалната линия ще бъде _____ . 

 13.2 При отсъствие на регатната комисия кога-
то лодка финишира, тя трябва да съобщи на 
регатната комисия своето време на 
финиширане, както и своята позиция 
спрямо близките лодки при първата 
разумна възможност. 

   14 НАКАЗАТЕЛНА СИСТЕМА 
Включете инструкция 14.1 
само когато няма да се 
прилага наказанието "Две 
завъртания". Попълнете 
броя на местата или 
опишете наказанията. 

  14.1 Ще се прилага Наказание в класиране, 
правило 44.3. Наказанието ще бъде _____ 
места. 

(ИЛИ)  
  14.1 Наказанията са следните: _____ . 

Попълнете класа 
(класовете). 

  14.2 За клас(ове) _____ правило 44.1 се изменя 
така, че наказанието "Две завъртания" е 
заменено с наказание "Едно завъртане". 

Ако няма да важи цялото 
Приложение Р, опишете 
евентуални ограничения. 

  14.3 Ще се прилага Приложение Р [както е 
изменено от инструкция [14.2][и][14.4]]. 
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Препоръчва се само за 
младежки прояви. 

  14.4 Правило Р2.3 няма да важи и правило Р2.2 
е изменено така, че ще важи за всяко 
наказание след първото. 

   15 КОНТРОЛНИ И ПЛАНИРАНИ 
ВРЕМЕНА 

Попълнете класовете и 
времената. Ако не е 
уместно, не включвайте 
контролното време за знак 
1 и планираното време. 

  15.1* Контролните и планирани времена са 
следните: 
Клас Контролно Контролно Планирано 
 време време за време 
  знак 1 
____ _____ _____ _____ 
____ _____ _____ _____ 
____ _____ _____ _____ 
Ако никоя лодка не премине знак 1 в 
контролното време за знак 1, гонката ще 
бъде изоставена. Невъзможността за 
вместване в планираното време няма да 
бъде основание за обезщетение. Това 
изменя правило 62.1(а). 

Попълнете времето (или 
различни времена за 
различните класове). 

  15.2 Лодки, които не са финиширали до _____ 
след като първата лодка измине състезател-
ното разстояние и финишира, ще бъдат 
класирани "Не финиширали" без изслушване. 
Това изменя правила 35, А4 и A5. 

   16 ПРОТЕСТИ И ИСКОВЕ ЗА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

При необходимост 
посочете мястото. 

  16.1 Протестни формуляри могат да бъдат 
получени от регатния офис [разположен 
_______]. Протести и искове за 
обезщетение или подновяване на 
изслушване трябва да бъдат подавани там в 
съответния срок. 

Променете времето, 
ако е различно. 

  16.2 За всеки клас, срокът за подаване на 
протести е 90 мин. след финиширането на 
последната лодка в последната гонка за 
деня или след сигнал на регатната комисия, 
че няма да има повече състезазване през 
този ден, което от двете е по-късно.  
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Променете времето на 
поставяне, ако е различно. 
Попълнете мястото на 
стаята за протести и (ако 
е уместно) времето на 
първото изслушване. 

  16.3 Не по-късно от 30 минути след края на 
протестното време ще бъдат поставяни 
съобщения, уведомяващи състезателите за 
изслушванията, в които те са страни или 
посочени като свидетели. Изслушванията 
ще се провеждат в стаята за протести, 
намираща се _____ и ще започват в 
[обявеното на таблото време] [ ____ ]. 

   16.4 Ще бъдат поставяни съобщения за протести 
от регатната или протестната комисия за 
уведомяване на лодките според правило 
61.1(b),. 

   16.5 Ще бъде поставян списък на лодките, 
наказани според инструкция 14.3 за 
нарушение на правило 42. 

   16.6 Нарушения на инструкции 11.3, 18, 21, 23, 
24, 25, 26 и 27 няма да бъдат основания за 
протест от лодка. Това изменя правило 
60.1(a). Наказанията за тези нарушения 
могат да бъдат по-малки от дисквалифика-
ция, ако протестната комисия реши така.  

  16.7 В последния планиран състезателен ден, 
иск за подновяване на изслушване трябва 
да бъде подаден:  

  (а) до изтичане на протестното време, ако 
страната–ищец е била уведомена за 
решението предния ден; 

Променете времето, 
ако е различно 

 (b) не по-късно от 30 минути след като 
страната – ищец е била уведомена за 
решението в същия ден.  

Това изменя правило 66. 

   16.8 В последния планиран състезателен ден, 
иск за обезщетение, основан на решение на 
протестната комисия, трябва да бъде 
подаден не по-късно от 30 минути след 
поставяне на решението на таблото. Това 
изменя правило 62.2. 
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Включете само ако е в сила 
правило 70.5. 

  16.9 Решенията на [протестната комисия] 
[международното жури] ще бъдат 
окончателни, както е предвидено в правило 
70.5. 

   17 КЛАСИРАНЕ 

Включете само ако няма да се 
използва Минималната систе-
ма. Опишете системата 

17.1* Системата за класиране е следната: _____. 

Попълнете броя. 17.2* Трябва да бъдат завършени _____ гонки, за 
да образуват серия. 

Попълнете навсякъде 
бройките. 

  17.3 (a) При завършени по-малко от _____ 
гонки, резултатът на лодката в 
серията ще бъде равен на сумата от 
нейните точки от всички гонки  

  b) При завършени от _____ до _____ 
гонки, резултатът на лодката в серията 
ще бъде равен на сумата от нейните 
точки от всички гонки, с изключение 
на нейната най-лоша гонка. 

 

 

  (с) При завършени _____ или повече 
гонки, резултатът на лодката в серията 
ще бъде равен на сумата от нейните 
точки от всички гонки, с изключение 
на нейните две най-лоши гонки. 

   18 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Впишете процедурата за 
контрол при излизане на 
вода и връщане на брега. 

  18.1 Контрол при излизане на вода и връщане 
на брега: _____ . 

   18.2 Лодка, която се оттегля от гонка, трябва да 
уведоми регатната комисия възможно най-
скоро. 

   19 ЗАМЯНА НА ЕКИПАЖ ИЛИ 
ЕКИПИРОВКА 
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   19.1 Замяната на състезатели не е разрешена без 
предварителното писмено одобрение на 
[регатната комисия] [протестната комисия]. 

   19.2 Замяна на повредена или изгубена 
екипировка не е разрешена, ако не е 
одобрена от [регатната комисия] 
[протестната комисия]. Искания за замяна 
трябва да бъдат отправяни до комисията 
при първата разумна възможност. 

   20 ПРОВЕРКА НА ЕКИПИРОВКА И 
ОБМЕРНИ ПРОВЕРКИ  
Лодка или екипировка могат да бъдат 
проверявани по всяко време за 
съответствие с класните правила и 
състезателните инструкции. Когато е на 
вода, на лодка може да бъде наредено от 
инспектор на екипировка, от регатната 
комисия или мерител, да се отправи 
незабавно към зона, определена за 
проверка. 

Виж Разпоредба 20.4  на 
ISAF. Включете необходи-
мата информация относно 
рекламните материали в 
проявата. 

  21 РЕКЛАМИРАНЕ В ПРОЯВАТА 
Лодките трябва да носят реклами на 
проявата, предоставени от организатора, 
както следва: ______ . 

 
Попълнете описанието. 
Ако е възможно, използвай-
те различни опознавателни 
знаци за лодки с различни 
задачи. 

  22 СЛУЖЕБНИ ЛОДКИ  
Служебните лодки ще бъдат означени 
както следва: _____. 

   23 ПОМОЩНИ ЛОДКИ 
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   23.1 Водачите на отбори, треньорите и 
останалият помощен персонал трябва да 
стоят извън зоните, където се състезават 
лодките, от подготвителния сигнал за 
първия стартиращ клас, докато всички 
лодки са финиширали или са се оттеглили 
от гонката, или регатната комисия е 
сигнализирала отлагане, общо отзоваване 
или изоставяне. 

Попълнете 
опознавателните знаци. 

За международни прояви се 
препоръчват националните 
букви. 

  23.2 Помощните лодки ще бъдат означени с 
_____ . 

 
  24 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Отпадъците могат да бъдат предавани на 
помощни или служебни лодки. 

   25 ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ 
ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА 
През време на регатата киловите лодки не 
трябва да бъдат изваждани от водата, 
освен с предварително писмено 
разрешение от регатната комисия и според 
условията в него. 

   26 ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ И 
ПЛАСТМАСОВИ БАСЕЙНИ 
Подводни дихателни апарати и 
пластмасови басейни или подобни на тях 
не трябва да бъдат използвани около 
килови лодки от подготвителния сигнал за 
първата гонка до края на регатата. 

Вмъкнете всички 
алтернативни текстове, 
които ще важат. Опишете 
радио-обхватите или 
честотите, които ще 
бъдат използвани или 
разрешени за радиовръзки. 

  27 РАДИОВРЪЗКИ 
Освен при извънредни обстоятелства, 
докато се състезава, лодка не трябва да 
извършва радиопредавания, нито да 
приема радиосъобщения, които не са 
достъпни за всички лодки. Това 
ограничение важи също и за мобилни 
телефони. 
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Ако ще се връчват преходни 
награди, посочете пълните 
им наименования. 

  28 НАГРАДИ 
Ще бъдат раздадени следните награди: 
_____ . 

Законите, които са в сила 
на мястото на провеждане 
на проявата, могат да 
ограничават отхвърля-
нето на отговорност. 
Всяко отхвърляне на 
отговорност трябва да 
бъде формулирано в 
съответствие с тези 
закони. 

  29 ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТ  
Състезателите участват в регатата изцяло 
на свой риск. Виж правило 4, Решение за 
състезаване. Организаторът не поема 
никаква отговорност за материални щети, 
лични наранявания или смърт, понесени 
във връзка с регатата - преди, по време и 
след нея.  

Попълнете валутата и 
сумата. 

  30 ЗАСТРАХОВКА 
Всяка участваща лодка трябва да има 
валидна застраховка за гражданска 
отговорност с минимално покритие от 
_____ за инцидент или еквивалентна сума.  
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ДОПЪЛНЕНИЕ  A  
ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО 
РАЗСТОЯНИЕ 
Тук са показани схеми на състезателни разстояния с различна 
форма. Следата на лодката е представена чрез прекъсната линия, 
така че всяка схема може да илюстрира състезателни разстояния 
с различен брой обиколки. Ако за някой клас може да бъде 
използвано повече от едно състезателно разстояние, посочете как 
ще бъде сигнализирано всяко от тях. 

Състезателно разстояние срещу и по вятъра 
Старт – 1 – 2 – 1 – 2 – Финал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариантите, които могат да се използват при това състезателно 
разстояние, включват  
(1) увеличаване или намаляване на броя на обиколките,  
(2) заличаване на последната отсечка срещу вятъра, 
(3 използване на врата вместо подветрен знак, 
(4) използване на допълнителен отместен ("offset") знак при 

наветрения знак, 
(5) използване на подветрения и наветрения знак като стартов и 

финален знак.  

ФИНАЛ 

СТАРT 

1 

2 
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Триъгълно състезателно разстояние срещу и по вятъра 
Старт– 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Финал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианти, които могат да се използват при това състезателно 
разстояние включват: 

(1) увеличаване или намаляване на броя на обиколките, 
(2) заличаване на последната отсечка срещу вятъра,  
(3) промяна на вътрешните ъгли на триъгълника 

(45º–90º–45º и 60º–60º–60º са често използвани),  
(4) използване на врата вместо подветрен знак за отсечките по вятъра,  
(5) използване на допълнителен отместен ("offset") знак  в началото на 

отсечката по вятъра  и  
(6) използване на подветрения и наветрения знак като стартов и 

финален знак.  
 

Не пропускайте да посочите вътрешния ъгъл при всеки знак.  

ФИНАЛ 

СТАРТ 

45° 
1 

3 
45° 

2 
90° 
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Трапецовидни състезателни разстояния 
Старт – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Финал Старт– 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Финал 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианти при тези състезателни разстояния включват: 

(1) добавяне на допълнителни отсечки,  

(2) замяна на показаната врата с единичен знак или използване на 
врата и във външната  обиколка, 

(3) промяна на вътрешните ъгли на отсечките на курс бейдевинд,  

(4) използване на допълнителен отместен ("offset") знак  в 
началото на отсечката по вятъра и  

(5) финиширане на лодките срещу вятъра, вместо на курс 
бейдевинд. 

Не пропускайте да посочите вътрешния ъгъл на всяка от 
отсечките на курс бакщаг.  

120
 

2 

60
 1 

ФИНАЛ 

СТАРТ 

120
 3 

60
 1 

ФИНАЛ 

СТАРТ 

4P
 

4S 

120° 
2 

120° 
3 
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ДОПЪЛНЕНИЕ  B  
ЛОДКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 
ОРГАНИЗАТОРА 
 

Следната състезателна инструкция се препоръчва, когато всички 
лодки ще бъдат предоставени от организатора. Тя може да бъде 
изменяна, за да съответства на обстоятелствата. Когато се 
използва, тя трябва да бъде вмъкната след инструкция 3. 
 

4 ЛОДКИ 
 

4.1 Лодки ще бъдат предоставени на всички състезатели, които по 
никакъв начин не трябва да ги променят или да предизвикват техни 
промени, освен че 

(а) към корпуса или рангоута може да се привърже или закрепи с 
леплива лента компас; 

(b) ветрови индикатори, включително такива от прежда или конец, могат 
да се привързват или закрепват с леплива лента навсякъде по лодката; 

(с) корпуси, швертове и рулове могат да бъдат почиствани, но само с 
вода; 

(d) леплива лента може да се използва навсякъде над водолинията и 
(е) всички оковки или екипировка, проектирани(на) с възможност за 

регулировка, могат да бъдат регулирани, но при спазване на класните 
правила. 

4.2 Цялата екипировка, предоставена с лодката за целите на плаването, 
трябва да бъде в лодката, докато тя е на вода. 

4.3 Наказанието за неспазването на някое от горните правила ще бъде 
дисквалификация за всички преплавани гонки, в които инструкцията 
е била нарушена. 

4.4 Състезателите трябва да докладват на представител на организатора 
веднага след приставане/излизане на брега за всяка повреда или загуба на 
екипировка, колкото и малка да е тя. Наказанието за нарушение на тази 
инструкция е дисквалификация за последната преплавана гонка, освен 
ако протестната комисия е убедена, че състезателят е направил 
съзнателно усилие да я изпълни. 

4.5 Класни правила, изискващи състезателите да бъдат членове на 
класната асоциация, няма да важат. 
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Това приложение дава само съвети; при някои обстоятелства 
може да бъде целесъобразно изменение на тези процедури. То е 
предназначено преди всичко за председатели на протестни 
комисии, но може да помогне на съдии, секретари на протестни 
комисии, регатни комисии и други, свързани с изслушвания на 
протести и искове за обезщетение. 
При изслушване на протест или иск за обезщетение, протестната 
комисия трябва да претегля еднакво грижливо всички показания; 
трябва да си дава сметка, че честни показания могат да се различават и 
дори да си противоречат в резултат на различни наблюдения и 
спомени; трябва да преодолява такива различия възможно най-добре; 
трябва да приема, че никоя лодка или състезател не са виновни, докато 
нарушение на правило не бъде установено задоволително за 
протестната комисия; която не трябва да предрешава въпроса, докато 
не са изслушани всички доказателства относно това дали лодка или 
състезател са нарушили някое правило. 

M1 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ (могат да бъдат извършени от 
лице в регатния офис) 
● Приемете протеста или иска за обезщетение. 
● Отбележете върху формуляра времето на подаване на 

протеста или иска и кога изтича протестното време. 
● Уведомете всяка страна и ако е нужно – регатната комисия, 

кога и къде ще бъде проведено изслушването. 
M2 ПРЕДИ ИЗСЛУШВАНЕТО 
М2.1 Убедете се, че 

● всяка страна има копие от или възможността да прочете 
протеста или иска за обезщетение и разполага с разумно 
време за подготовка за изслушването. 

● никой член на протестната комисия не е заинтересована 
страна; запитайте страните дали имат възражения срещу 
някой член. Когато се иска обезщетение по правило 62.1(а), 
член на регатната комисия не трябва да бъде член на 
протестната комисия. 

● присъства само по едно лице от всяка лодка (или страна), 
освен когато е необходим преводач.  
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● всички участващи лодки и лица са представени. Обаче, ако те 
не са, комисията може да действа според правило 63.3(b). 

● представителите на лодките са били на борда, когато е 
трябвало (правило 63.3(а)). Когато страните са били в 
различни гонки, и двата организатора трябва да приемат 
състава на протестната комисия (правило 63.8). При обмерен 
протест набавете текущите класни правила и определете коя 
институция е отговорна за тяхното тълкуване (правило 64.3(b)). 

М2.2 Установете, дали някой от членовете на протестната комисия е 
видял инцидента. Ако е така, поискайте всеки от тях да заяви този 
факт в присъствието на страните (правило 63.6)  

M3 ИЗСЛУШВАНЕТО 
M3.1 Проверете валидността на протеста или иска за обезщетение. 

● Задоволително ли е съдържанието (правило 61.2 или 62)? 
● Бил ли е подаден на време? Ако не, има ли основателни 

причини за удължаване на срока (правило 61.3 или 62.2)? 
● Когато се изисква, бил ли е протестиращият участник в или 

свидетел на инцидента (правило 60.1(а))? 
● Когато е било нужно, имало ли е извикване „Протест” и ако е 

било нужно, показан ли е бил правилно червен флаг (правило 
61.1(а))? 

● Когато флаг или извикване не са били нужни, бил ли е 
уведомен протестираният? 

● Решете дали протестът или искът е валиден (правило 63.5). 
● Щом веднъж валидността на протеста или на иска е 

установена, не допускайте повторно повдигане на въпроса, 
освен при наличие на наистина нови доказателства. 

M3.2 Изслушайте показанията (правило 63.6). 
● Поискайте от протестиращия, а след това и от протестирания 

да изложат своите версии. След това им дайте възможност да 
си зададат въпроси. Когато поводът е обезщетение, поискайте 
от страната да изложи своето искане.  

● Поканете членовете на протестната комисия да зададат 
въпроси. 

● Убедете се, че знаете какви факти изтъква всяка от страните, 
преди да призовете свидетели. Техните версии могат да се 
окажат различни.  
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● Дайте възможност на всеки, включително член на екипажа, да 
даде показания. Обикновено страните са тези, които решават 
кои свидетели да бъдат призовани, но протестната комисия 
също може да призове свидетели (правило 63.6). На въпроса, 
зададен от страна "Бихте ли искали да изслушате N" най-
добре се отговаря с "Изборът е ваш". 

● Поканете свидетелите на всяка от страните (и на протестната 
комисия, ако има такива) един по един. Ограничете страните 
само до разпита на свидетеля(ите) (страните могат да се 
отклонят към общи изявления). 

● Поканете първо протестирания да разпита свидетеля на 
протестиращия (и обратно). Това ще попречи на 
протестиращия да насочва своя свидетел от самото начало. 

● Дайте възможност на член на протестната комисия, който е 
видял инцидента, да даде показания (правило 63.6), но само 
докато страните присъстват. Членове, даващи показания, 
могат да бъде разпитвани, трябва да се погрижат да разкажат 
всичко, което знаят за инцидента, което може да се отрази на 
решението и могат да останат в протестната комисия (63.3(а)).  

● Старайте се да предотвратявате подвеждащи въпроси или 
показания, основани на разговори с трети лица, но ако това е 
невъзможно, не вземайте под внимание получените по този 
начин доказателства. 

● Приемайте писмени показания от свидетел, който не е на 
разположение да бъде разпитан, само ако всички страни са 
съгласни. С това те се отказват от правото си да задават 
въпроси на този свидетел (правило 63.6). 

● Помолете някой член на комисията да записва показанията, 
особено времена, разстояния, скорост и т.н. 

● Поканете първо протестиращия, а след него и протестирания да 
направят заключителни изявления по своя казус, по-специално 
относно приложение или тълкуване на правилата. 

M3.3 Установете фактите (правило 63.6) 
● Запишете фактите, като разсеете съмненията в една или друга 

посока.  
● При нужда извикайте отново страните за допълнителни 

въпроси. 
● Когато е уместно, начертайте скица на инцидента, използвайки 

установените от вас факти. 
M3.4 Вземете решение по протеста или иска за обезщетение (правило 64)  
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● Основете решението на установените факти (ако не можете, 
установете още факти). 

● В случаи на обезщетение, убедете се че не са нужни повече 
показания от лодки, които ще бъдат засегнати от решението. 

M3.5 Уведомете страните (правило 65). 
● Извикайте отново страните и им прочетете установените 

факти, заключенията и приложимите правила, както и 
решението. При липса на време е допустимо да прочетете 
решението, а подробностите да съобщите по-късно. 

● Ако някоя от страните поиска, дайте й копие от решението. 
Приложете протестa или иска за обезщетение към архива на 
комисията. 

М4 ПОДНОВЯВАНЕ НА ИЗСЛУШВАНЕ (Правило 66) 
М4.1 Когато в установения срок страна е поискала подновяване на 

изслушване, изслушайте страната, отправила искането, вижте 
евентуални видеозаписи и т.н. и решете дали има ново значително 
доказателство, което може да доведе до промяна на вашето 
решение. Преценете дали вашето тълкуване на правилата може да е 
било погрешно; никога не изключвайте вероятността да сте 
направили грешка. Ако никое от горното не е приложимо, откажете 
подновяването; в противен случай насрочете изслушване. 

М4.2 Доказателство е “ново” 
● ако не е било разумно възможно за страната, искаща 

подновяването, да открие доказателството преди 
първоначалното изслушване, 

● ако протестната комисия е убедена, че преди първоначалното 
изслушване доказателството е било настойчиво, но безуспешно 
търсено от страната, искаща подновяването, или 

● ако протестната комисия научи от всякакъв източник, че 
доказателството не е било на разположение на страните по 
време на първоначалното изслушване 

M5 НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ (Правило 69) 
M5.1 Действие по това правило не е протест, но протестната комисия 

връчва твърденията си писмено на състезателя преди изслушването. 
То се провежда по същите правила, както и останалите 
изслушвания, но протестната комисия трябва да има най-малко 
трима члена (правило 69.2(b)). Проявявайте изключителна грижа за 
защита на правата на състезателя. 
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M5.2 Състезател или лодка не могат да протестират по правило 69, но 
протестният формуляр на състезател, който се опитва да стори това, 
може да бъде приет като доклад до протестната комисия, която след 
това може да реши дали да насрочи изслушване или не. 

M5.3 Когато е желателно насрочването на изслушване във връзка с 
правило 69 в резултат на инцидент, свързан с Част 2, е важно, преди 
процедурата срещу състезателя по това правило, да се изслуша по 
нормалния начин всеки протест на лодка срещу лодка, като се 
реши коя лодка (ако има такава) е нарушила кое правило. 

M5.4 Въпреки че действия във връзка с правило 69 се предприемат срещу 
състезател, а не срещу лодка, лодка също може да бъде наказана 
(правило 69.2(с)). 

M5.5 Протестната комисия може да отправи предупреждение към 
състезателя (правило 69.2(с)(1)), в който случай не трябва да се 
прави доклад (правило 69.2(d)). Когато е наложено наказание и е 
направен доклад, както се изисква от правило 69.2(d) или 69.2(f), 
може да бъде полезно да се препоръча, дали да бъдат предприемани 
по-нататъшни действия или не. 

M6 ЖАЛБИ (Правило 70 и Приложение R) 
Когато решенията могат да бъдат обжалвани, 
● запазете документите, отнасящи се до изслушването, за да 

може информацията лесно да бъде използвана при жалба. Има 
ли скица, одобрена или изготвена от протестната комисия? 
Достатъчни ли са установените факти? (Пример: Имало ли е 
свързване? Да или Не. "Може би" не е установен факт). 
Присъстват ли имената на членовете на протестната комисия и 
друга важна информация във формуляра? 

● Коментарът на протестната комисия върху жалба би трябвало 
да даде възможност на апелативната комисия да си представи 
ясно целия инцидент, защото тя не знае нищо за ситуацията. 

M7 ФОТОГРАФСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
Понякога фотографии и видеозаписи могат да предоставят полезни 
доказателства, но протестните комисии трябва да осъзнават техните 
ограничения и да вземат пред вид следните неща: 
● Страната, представяща фотографските доказателства, има 

задължението да организира тяхното показване. 
● Вижте записа няколко пъти, за да извлечете цялата 

информация от него. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  N 
МЕЖДУНАРОДНИ ЖУРИТА 
 
Виж правила 70.5 и 91(b). Това приложение не трябва да бъде 
изменяно от състезателни инструкции или национални 
предписания. 

N1 СЪСТАВ, НАЗНАЧАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
N1.1 Международно жури трябва да се състои от опитни ветроходци, 

отлично познаващи състезателните правила и със значителен опит в 
протестни комисии. То трябва да бъде независимо от регатната 
комисия, да не включва нейни членове и да бъде назначено от 
организaтора със одобрението на националната организация, ако 
това се изисква (виж правило 91(b)), или от ISAF съгласно правило 
89.2(b) 

N1.2 Журито трябва да се състои от председател, заместник-председател 
(по желание) и останали членове до общ брой от най-малко пет 
души. Мнозинството трябва да бъдат Международни съдии. Журито 
може да назначи секретар, който не трябва да бъде член на журито. 

N1.3 Не повече от двама членове (трима в Групи М, N и Q) ) трябва да 
бъдат от една и съща национална организация. 

N1.4 (а) Председателят на жури може да назначи една или повече 
работни групи, съставени в съответствие с правила N1.1, N1.2 
и N1.3. Това може да бъде направено дори и ако цялото жури 
не е съставено в съответствие с тези правила. 

(b) Председателят на жури с по-малко от десет члена може да 
назначи две или три работни групи, всяка с най-малко три 
члена, мнозинството от които трябва да бъдат Международни 
съдии. Членовете на всяка група трябва да бъдат от поне три 
различни национални организации, освен в Групи М, N и Q, 
където те трябва да бъдат от поне две различни национални 
организации. Ако страна е недоволна от решението на работна 
група, тя има право на изслушване (но не и по отношение на 
установените факти), от работна група, съставено в 
съответствие с правила N1.1, N1.2 и N1.3, ако искането е 
направено в срока, посочен в състезателните инструкции. 

N1.5 Когато поради заболяване или извънредни обстоятелства пълно 
жури или работна група има по-малко от пет члена и липсват 
квалифицирани попълнения, то остава надлежно конституирано, ако 
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се състои от поне три члена и ако поне двама от тях са 
Международни съдии. Когато членовете са три или четири, те 
трябва да бъдат поне от три различни национални организации, 
освен в Групи М, N и Q, където те трябва да бъдат поне от две 
различни национални организации.  

N1.6 Когато за назначаването на международно жури се изисква 
одобрението на националната организация (виж правило 91(b)), 
известие за нейното одобрение трябва да бъде включено в 
състезателните инструкции или поставено на официалното табло за 
съобщения. 

N1.7 Ако журито или работна група действа без да е надлежно 
конституирано, взетите решения могат да бъдат обжалвани. 

N2 ОТГОВОРНОСТИ 
N2.1 Международното жури е отговорно за изслушването и решаването 

на всички протести, искове за обезщетение и други въпроси, 
възникващи във връзка с правилата от Част 5. При поискване от 
организатора или регатната комисия, то трябва да ги съветва и да им 
помага по всякакви въпроси, пряко засягащи честността на 
състезанието. 

N2.2 Ако организаторът не е наредил нещо друго, журито трябва да 
решава 
(а) въпроси относно право на участие, мерителни свидетелства 

или свидетелства на лодки и 
(b) дали да одобрява замяната на състезатели, лодки, или 

екипировка, когато правило изисква такова решение. 
N2.3 Журито трябва също да решава въпроси, отнесени до него от 

организатора или регатната комисия. 

N3 ПРОЦЕДУРИ 
N3.1 Решенията на журито или на работна група трябва да се вземат с 

просто мнозинство от гласовете на всички членове. При равенство 
на подадените гласове, председателят на заседанието има право на 
допълнителен глас. 

N3.2 Когато се смята за желателно някои членове да не участват в 
обсъждането и решаването на протест или иск за обезщетение и 
липсва квалифицирано попълнение, журито или работната група 
остава надлежно конституирано, ако са останали поне три члена и 
поне двама от тях са Международни съдии.  
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N3.3 Членовете не трябва да бъдат считани за заинтересована страна 
(виж правило 63.4) по причина на тяхната национална 
принадлежност. 

N3.4 Ако работна група не успее да постигне съгласие, тя може да 
прекрати заседанието си, в който случай председателят трябва да 
отнесе въпроса до правилно конституирана работна група с 
възможно най-голям брой членове, която може да бъде и пълното 
жури. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  P 
СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА  
ПРАВИЛО 42 
 
Цялото или част от това приложение е в сила само, ако 
състезателните инструкции предписват това. 

P1 СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НАКАЗАНИЕ  
Член на протестната комисия или определен от нея наблюдател, 
който види лодка, нарушаваща правило 42, може да я накаже, като 
разумно възможно най-скоро даде звуков сигнал, посочи към нея 
със жълт флаг и извика ветрилния й номер, дори и ако тя вече не се 
състезава. Така наказана лодка не трябва да бъде наказвана втори 
път по правило 42 за същия инцидент.  

P2 НАКАЗАНИЯ  
P2.1 Първо наказание 

Когато лодка е наказана за пръв път по правило P1, нейното 
наказание трябва да бъде "Две завъртания " по правило 44.2. Ако тя 
не го изпълни, трябва да бъде дисквалифицирана без изслушване.  

P2.2 Второ наказание 
Когато лодка е наказана за втори път по време на регатата, нейното 
наказание трябва да бъде незабавно да се оттегли от гонката. Ако тя 
не изпълни това, трябва да бъде дисквалифицирана без изслушване 
и тези нейни точки не трябва да бъдат изключвани. 

P2.3 Трето и следващи наказания  
Когато лодка е наказана за трети и следващи пъти по време на 
регатата, тя трябва незабавно да се оттегли от гонката. Ако тя стори 
това, нейното наказание ще бъде дисквалификация без изслушване 
и точките от нея не трябва да бъдат изключвани. Ако тя не стори 
това, нейното наказание ще бъде дисквалификация без изслушване 
за всички гонки от регатата, без изключване на точки и протестната 
комисия трябва да обсъди насрочване на изслушване по правило 
69.2(а). 
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P3 ОТЛАГАНЕ, ОБЩО ОТЗОВАВАНЕ ИЛИ ИЗОСТАВЯНЕ  
Когато лодка е наказана по правило P1 и регатната комисия 
сигнализира отлагане, общо отзоваване или изоставяне, 
наказанието се анулира, но то все пак се брои, когато се определя 
колко пъти лодката е наказана по време на регатата. 

Р4 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО 
На лодка не трябва да се присъжда обезщетение заради действие на 
член на протестна комисия или негов упълномощен наблюдател по 
правило Р1, освен ако действието е било неправилно поради 
несъобразяване със сигнал на регатната комисия или с класно 
правило. 

Р5 ФЛАГОВЕ О и R 
(а) Ако класните правила разрешават помпане, клатене и тласкане 

когато скоростта на вятъра превишава определена граница, 
регатната комисия може да сигнализира, че тези действия са 
разрешени, както е посочено в класните правила, като покаже 
флаг О не по-късно от предупредителния сигнал. 

(b) Ако скоростта на вятъра превиши определената граница след 
стартовия сигнал, регатната комисия може да покаже флаг О с 
повтарящи се звукове при знак, за да сигнализира на лодка, че 
както е посочено в класните правила, действията са разрешени 
след като тя премине знака. 

(с) Ако скоростта на вятъра спадне под определената граница след 
като е показан флаг О, регатната комисия може да покаже при 
знак флаг R с повтарящи се звукове, за да сигнализира на 
лодка, че правило 42, както е изменено от класните правила, 
важи след като премине знака. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  R 
ПРОЦЕДУРИ ЗА ЖАЛБИ И 
ИСКАНИЯ 
 
 

Виж правило 70. Това приложение може да бъде изменено чрез 
предписание от Национална организация, но то не може да бъде 
изменяно от състезателни инструкции 

R1 ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ  
Жалби, искания от протестни комисии за потвърждение или корекция 
на техни решения и искания за тълкуване на правила трябва да бъдат 
отправяни в съответствие с това приложение. 

R2 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 
R2.1 За да подаде жалба 

(а) не по-късно от 15 дни след получаването на писменото 
решението на протестната комисия или нейното решение да не 
подновява изслушване, жалбоподателят трябва да изпрати на 
националната организация жалба и копие от решението на 
протестната комисия. Жалбата трябва да посочва защо 
обжалващият смята, че решението на протестната комисия или 
нейни процедури за били неправилни. 

(b) Ако изслушването, изисквано от правило 63.1, не е проведено до 
30 дни след подаването на протест или искане за обезщетение, 
жалбоподателят трябва да изпрати в следващите 15 дни жалба с 
копие от протеста или искането и всякаква кореспонденция 
свързана с него. Националната организация трябва да удължи 
срока, ако съществуват основателни причини да стори това. 

(с) Когато протестната комисия не постъпи според изискванията на 
правило 65, жалбоподателят трябва, в разумно време след 
изслушването, да изпрати жалба с копие от протеста или 
искането и всякаква кореспонденция свързана с него. 

Ако не разполага с копие от протеста или искането, жалбоподателят 
трябва да изпрати вместо него изложение относно неговата същност 

R2.2 Заедно със жалбата или възможно най-скоро след това, 
жалбоподателят трябва да изпрати и всеки от следните документи, 
които са на негово разположение: 
(а) писменият протест (и) или иск(ове) за обезщетение; 
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(b) скица, изготвена или заверена от протестната комисия, 
показваща положението и следите на всички участващи лодки, 
курсът към следващия знак и предписаната му страна, силата и 
посоката на вятъра и (ако е от значение) дълбочината на водата и 
посоката и скоростта на евентуално течение; 

(c) обявата за състезание, състезателните инструкции и всякакви 
други условия, ръководещи проявата и всякакви техни 
изменения; 

(d) всякакви допълнителни документи от значение и 
(е) имената, пощенските и електронни адреси и телефонните 

номера на всички страни в изслушването и на председателя на 
протестната комисия. 

R2.3 Искане на протестна комисия за потвърждение или корекция на 
нейно решение трябва да бъде изпратено не по-късно от 15 дни след 
вземане на решението и трябва да включва решението и документите, 
изброени в правило R2.2. Искане за тълкуване на правило трябва да 
включва и приети факти. 

R3 ОТГОВОРНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И 
НА ПРОТЕСТНАТА КОМИСИЯ 
След получаване на жалба или искане за потвърждение или корекция, 
националната организация трябва да изпрати на страните и на 
протестната комисия копие от жалбата или искането и решението на 
протестната комисия. Тя трябва да поиска от протестната комисия 
онези от документите, изброени в правило F2.2, които не са 
представени от жалбоподателя или от протестната комисия. 
Комисията трябва незабавно да изпрати документите на 
националната организация. Когато националната организация ги 
получи, тя трябва да изпрати копия от тях на страните. 

R4 КОМЕНТАРИ И ПОЯСНЕНИЯ 
R4.1 Страните и протестната комисия могат да направят коментар по 

жалбата или искането или по всеки от документите, изброени в 
правило R2.2, който да изпратят в писмен вид на националната 
организация.  

R4.2 Националната организация може да поиска разяснения на правилата, 
ръководещи проявата от организации, които не са страни в 
изслушването. 

R4.3 Националната организация трябва да изпрати копия от получените 
коментари и пояснения на страните и (когато е уместно) на 
протестната комисия. 



 

 
 

Получен в регатния офис: Дата/време …….…/……… Подпис..................... № ....... 
 Край на протестното време……………. 

 

ПРОТЕСТЕН ФОРМУЛЯР – също за иск за обезщетение и подновяване  
 

Попълнете и отметнете съответно 
 

1. ПРОЯВА ....................... Организатор ................... Дата ........... Гонка № ....... 
 

2. ВИД НА ИЗСЛУШВАНЕТО 
 

Протест от лодка срещу лодка  
 
Протест  от  регатна  комисия   

 срещу лодка 
Протест от протестна  комисия   
 срещу лодка 

Искане за обезщетение от лодка или  
 регатна комисия  

Обсъждане на обезщетение от  
 протестна комисия  

Искане  за подновяване от лодка или  
 регатна комисия  

Обсъждане на подновяване от 
 протестна комисия 

 

3. ЛОДКА, ПРОТЕСТИРАЩА, ИСКАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ 
 

Клас ............... Флотилия .............. Ветрилен №. ............. Име на лодката ............ 
 

Представлявана от .................................................Тел., ел. поща ........................ 
 

4. ЛОДКА(И), ПРОТЕСТИРАНА(И) ИЛИ ПРЕДМЕТ НА ОБСЪЖДАНЕ ЗА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

 

 Клас ............... Флотилия .............. Ветрилен No. .............. Име на лодката .......... 
 

5. ИНЦИДЕНТ 
 

Време и място на инцидента ................................................................................. 
 

Твърдение за нарушени правила ...................... Свидетели ..................................... 
 

6. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПРОТЕСТИРАНИЯ Как уведомихте протестирания за 
  намерението си да протестирате? 

Чрез извикване  Кога? .................. Използвани думи ......................... 
Чрез показване на червен флаг  Кога?......................................................... 
Чрез уведомяване по друг начин  Дайте подробности ................................... 

 

7. ОПИСАНИЕ НА ИНЦИДЕНТА  (при нужда, използвайте допълнителен лист) 
Схема: едно квадратче = една корпусна дължина; покажете положението на 
лодките, посоките на вятъра и течението, знаците. 
 

 

 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 



 

 
 

 
ТАЗИ СТРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПРОТЕСТНАТА К ОМИСИЯ  № ……..  

 

 

Попълнете и отметнете съответно  Изслушан заедно с номера .……... 
 
 

Поискано оттегляне  Подпис ……………… Оттеглянето разрешено  
 

Клас ...............… Флотилия ................… Гонка ……..…..  

Протестът/искът за обезщетение или подновяване получен в срок  Срокът удължен  
 

Протестиращият или страната с иск за обезщетение или подновяване представен(а) от 
……………………………………….………………………………………………...… 

Другата страна или лодката, предмет на обсъждане за обезщетение представена от  
………………………………………………………………………………………….... 
 

Имена на свидетели 
…………………………………………………………………………………………...... 
. 

Преводачи .....…………………….…………………………........ Забележки 
 

Няма възражение срещу заинтересована страна  ….………. 
Писменият протест или искането описват инцидента  .……...…. 
“Протест” извикан при първа разумна възможност  .……...…. 
Извикване не е било нужно, протестираният е бил уведомен  
 при първа разумна възможност  ............... 
Червен флаг очебийно показан при първа разумна възможност  ............... 
Протестът или искането са валидни, изслушването ще продължи  
 

Протестът или искането са невалидни, изслушването е приключено  
 

УСТАНОВЕНИ ФАКТИ……………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………..…. 
Схемата на лодка ...... е потвърдена от комисията     Приложена схема на комисията.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРИЛОЖИМИ 
ПРАВИЛА……………………………….………………... 
………………………………………………………………..……………….. 
……..…………………………………………………………………..………………... 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Протестът: отхвърлен  Лодка(ки)......... е (са) дисквалифицирана(и) за гонка … 
/ 

 наказана(и) както следва  ......…...................…..... 
 

Обезщетение: не е дадено  дадено както следва  ...…...................…........ 
Искът за подновяване на изслушване:   отказан  одобрен  
 

Председател и членове на протестната комисия: ..................…….......................... 
.........................................................................................…………..…………...... 
 
Подпис на председателя:…………………………… Дата и време: …..……………….  



 

 
 

 

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ 
 

Посочени са номерата на правилата (Например, 27.3), приложенията и 
номерата на техните правила (Например, С или Е3.10) и разделите на 
книгата (Например, Увод, Състезателни сигнали). Дефинираните термини 
са изписани с курсив. Приложения К, L и М присъстват само със своите 
заглавия
 

А 
Английски език, използване на: 

90.2(b), J2.2(6) 
Анти-допинг кодекс, Разпоредба 

21 на ISAF: Увод, Правило, 5 
арбитър: Увод, 89.2(b), 

въведение към C, C3.1, C5, 
C6.4, C6.5, C7.2, C7.3(d), 
C7.4(b)(c), C8, C9.2, C9.3, 
въведение към D, D2 

атмосферни условия: 1.2, 32.1(b), 
E3.8(d) 

 

Б 
баласт, подвижен: 51 
безопасност: 1, 20.3, 32.1(e), 48.1, 

49.2, J2.2(13) 
болен, болест: 41(а), 47.2, N1.5  
бушприт: 50.3(a) 

 

В 
валидност, невалидност на 

протест: 60.2(a), 60.3(a), 
63.5, 71.2, C6.4(b) 

валидност на мерително свиде-
телство или свидетелство за 
състезателен бал: 78.1, 78.2 

ветрила, означения, обмер, 
номера, рекламиране: 77, E8, 
G 

ветрила, смяна, рифоване, 
шкоти: 45, 50 

влизане и излизане: В11 

вода годна за плаване: Знак, 
въведение към Раздел С на 
Част 2 

 
врата: (виж знак, врата) 
време за реагиране: 19.1, 20.2(a) 
"всеки срещу всеки", серия: 

С10.5, С11, D4 
външна лодка, борд: 18.2, 

19.2(b), B2, C2.6, D1.1(b), F2 
външна помощ: 41, 42.3(h), B11, 

D1.1(g), E4.2, F4 
вътрешна лодка, борд: Място 

при знак, 18.2, 18.3(b), 18.4, 
19.2(b), въведение В, B2, 
C2.6, C2.7, D1.1(b),  
въведение F, F2 

вятър: 32.1(c), 42.1, 42.2(e), 
42.3(c) 

 

Г 
гик: 50.3 
годна за плаване вода: Знак, 

въведение към Раздел С на 
Част 2 

гонка, заявяване и право на 
участие: 75–81 

гонка, пренасрочена: (виж 
пренасрочена гонка) 

гонки, провеждане: (виж 
провеждане на гонка) 

Готви да заобиколи или премине: 
въведение В, B2, въведение 
F, F2 



АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ 

 
 

грешка на регатна комисия, на 
протестна комисия: 29.2, 
32.1(a), 62.1(a), 66 

грот: Подветрена и Наветрена, 
50.1, C2.4, G1.1,  

 

Д 
две корпусни дължини: 17, C2.3, 

D1.1(a) 
двигател, използване: 42.3(h)(i) 
движение назад: 22.3, 42.2(d) 
десен халс, лодка на: 10, 16.2 
дефиниции (изменения): 

въведение B, C2, D1.1(a), 
E1.1, въведение F 

дефиниции, никакви промени на: 
86.1 

дисквалификация, без 
изключване: 2, 30.3, 69.2(с) 

дисквалификация без 
изслушване: 30.3, B10, P2 

дисквалификация и класиране: 
90.3, A4.2, A5, A6 

дисквалификация, обмер: 64.3(c), 
78.2 

дисквалификация на страна в 
протестно изслушване: 64.1, 
E7 

дисквалификация от арбитри: 
C5.4, C7.2, C8.5 

дисциплинарни действия: 
62.1(d), 69.3(a) 

дисциплини (състезаване, изява, 
скорост): въведение В  

добри обноски: 69.1(a) 
доказателство, ново и 

съществено: 66 
допиране, държане за знак: 31, 

44.1(a), B3 
допиране (между лодки): Пазене 

чисто, 14, 18.3, B2, D1.2(a), 

D1.3(c), D2.3(b), E5.1(b), 
въведение F 

 
 

Е 
единично отзоваване: (виж 

отзоваване) 
еднакъв халс: (виж халс, еднакъв) 
екипаж: Увод, Старт, Финал, 

29.1, 30, 41, 41(b), 42.1, 42.3, 
45, 47.2, 49, 52, 62.1, 69.1, 80, 
B10, C3.2, D5.4, D5.5, E1.2(a)  

екипаж и движение на тялото: 
(виж придвижване) 

екипировка, 
животоспасяваща:1.2, 40 

екипировка, дефектна, поправка, 
подмяна: B11, D5.5, F4, 
N2.2(b) 

екипировка, за лодка: Чисто 
назад и Чисто напред, 
Свързани, Старт, Финал, 
1.2, 30, 42.3(h), 43, 47.1, 78.3, 
H 

екипировка, облекло за 
увеличаване на теглото: 43.1, 
B4, F4, H 

екипировка, ограничения върху: 
47 

екипировка, Правила за 
ветроходна: J1.1(3), J2.1(2) 

електронни средства за свръзка: 
D1.1(g) 

елиминационни серии: 
въведение B,  B10, В11, F5 

 

Ж 
жалба, без право на, без искане 

за: 70.4,70.5, B10, C9.1, 
D2.7(b), F5,J1.2(12), J2.2(32) 

жалба, класни правила: 64.3(c) 
жалба, оттегляне: R6 
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жалба, право на: 70.1, N1.7 
жалба, различни национални 

организации: 70.3,J2.2(33) 
животоспасяваща екипировка, 

лично спасително средство: 
Състезателни сигнали, 1.2, 
27.1, 40, J2.2(13) 

Жури: (виж международно жури)  
Жълт флаг, идентификация: С4.1 
Жълт флаг, искане от лодка: 

D2.5(c) 
Жълт флаг, наказание в 

класиране: 44.3 
Жълт флаг, наказание наложено: 

С5, P1 
Жълт флаг, сигнал на регатната 

комисия: C3.1, C3.2(a) 
 

З 
забранени действия: 42.2 
заинтересована страна: 60.2(a), 

60.3(a), 63.4, 71.1, E1.1, N3.3 
замяна, подмяна (на състезатели, 

лодки, ветрила, екипировка): 
N2.2(b) 

заобикаляне на знак: 18, 28, 
C7.2(c) 

заседнала, засядане: 23, 42.3(h), 
B2,F2 

заявки за участие от други 
страни: 90.2(b), J1.2(4), 
J2.2(6) 

заявки и условия за участие: 75–
81, J1.2(5)(6) 

знак: Зона, Място при знак, 
Старт, Състезаване, 
Хващане (на знак), 18.1, 18.3, 
18.4, 19.1, 20.1(с), 27.2, 28, 
30.2, 30.3, 31, 32.2, 33, 
въведение В, B2, B3, C2.1, 
C2.7, С7, E5.1, въведение F, 

F2, F3, J2.1(4),(5), (виж също 
стартов знак, финален знак) 

знак, врата: 18.4, 28.1(с), 32.2(c), 
33 

знак, допиране до, държане за: 
31, 44.1(a), B2.5. 

знак, липсващ, изместен: 
Състезателни сигнали, 
32.1(d), 34 

знак, преместване: 27.2 
зона: 18.1, 18.2, 18.3, въведение 

В, C2.3, C2.7, C7.3(b),  
зона на състезателното 

разстояние: В11, В12 
зрителни и звукови сигнали: 

Състезателни сигнали, 25.2, 
25.3 

 

И 
избягва, избягване на допиране: 
Пазене чисто, Препятствие, 14, 

18.3(a), 20,23,B2,B12, 
E1.3(c),въведение към F,F2  

изваждане от водата: 45, J2.2(26) 
извикване, загуба на 

радиоконтрол: E2.3 
извикване, изисквания: Е2.1 
извикване, при протест: 61.1(a), 

B5, D2.2(a), D2.5(a), E6.3, F5 
извикване за място: 20, Е1.3(b) 
извикване и време за реагиране: 

20.2 
извикване и сигнал с ръка: 

C2.8,D1.1(d) 
извикване от или на арбитър: 

D2.3, D2.4(b), D2.5 
извикване от наблюдател: E5.1(b) 
извикване от протестна комисия: 

Р1 
извикване от регатна комисия: 

B10, E3.5, E3.6 
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изключване на лодка или 
състезател: 69.2(c)(2), 76, 
C6.6(c) 

изключване на свидетел от 
изслушване: 63.3(a) 

изключване на точки: A2, A8.1, 
A8.2 

излизане: (виж влизане и 
излизане) 

изменения на правила: (виж 
правила, изменения на) 

изменения на предписанията: 
(виж предписания) 

изменения на състезателните 
инструкции: (виж състезател-
ни инструкции, изменения 
на) 

изнасяне на ветрило срещу 
вятъра: 22.3 

изоставена гонка, класиране и 
наказания: 30.2, 30.3, 35, 
90.3(а), B10,E7,Р3 

изоставена гонка и обезщетение: 
64.2 

Изоставяне: Състезателни 
сигнали, Отлагане, 
Състезаване, 27.3, 32.1, 35, 
С3.2, D2.7,D5.4, J2.2(37),  

Изправяне: B1.2, 
Изпреварване: B11 
Изпълнителен комитет на ISAF: 

69.4 
изслушване: Страна, 60.3, 

61.1(c), 61.2, 62.1(a), 63, 64.1, 
65, 69.2, 70.1, 71.2, 71.3, 
C8.1(b), D2.6, D3.1(d), E7, F5, 
J2.2(31), N1.4, N2.1, R2, R4.2, 
R5 

изслушване, без право на: 5, 
C9.1, D2.2, D2.5 

изслушване, изисквания за: 63.1 

изслушване, краен срок: J2.2(30) 
изслушване, наказания без: (виж 

наказание без изслушване) 
изслушване, ново: 71.2 
изслушване, подновяване: 

63.3(b), 66, 71.2, C9.1, E5.10, 
R5 

изслушване, право на 
присъствие: 63.3(а), E6.7 

изслушване и правило 42: P2 
изслушване от национална 

организация: 69.3(a) 
изхвърляне на вода: 45,51 
изява, състезание по: въведение 

към В, B10, В11 
инспектор на екипировка: 

43.1(c), 62.1(a), 78.3, H2, 
J1.2(7) 

информация: 41(c), 41(d), 60.2(a), 
60.3(a), 61.3, 63.2, 65.2, 65.3, 
69.2(f), E4.2(c), J1.1, J1.2, 
J2.1, J2.2(1), R5 

ISAF, Изпълнителен комитет: 
69.4 

ISAF, клас на: 76.3, B9, G1 
ISAF, Кодекси, Разпоредби: 

Увод, Правило, 5, 
69.3(a)(b)(c), 69.4, 76.1, 79, 
80, 86.1, 86.2, 89.2(b), 91(b), 
J1.2(2), (3), J2.2(1), (виж 
също Кодекс за рекламиране, 
Анти-допинг кодекс, Кодекс 
за право на участие, Кодекс 
за класифи-циране на 
състезателите) 

 

К 
качване срещу вятъра: 18.1(а), 

42.3(c) 
клас, ISAF: 76.2, G1 
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класен флаг: Състезателни 
сигнали, 26, J2.1(6) 

класиране: 35, 69.2(c), 90.3, A, 
C10, D3, D4, J1.2(13), J2.1(9) 
, (виж също 
дисквалификация) 

класиране, изключени гонки: 2, 
30.3, 90.3(b), A2, P2.2, P2.3 

класиране, наказание в: 30.2, 
44.1, 44.3, A4.2 

класиране, обезщетение: 64.2, 
A6.2, A10, А11 

класиране, равенство: A7, A8, 
B8.8, C11, D3.3, D4.4, D4.5, 
D4.7 

класиране, съкращения: A11 
класифициране: J1.2(3), (виж 

също Кодекс за класифици-
ране на състезателите) 

класна асоциация: 76.3, 87, 
89.1(е), G1.1(c), G2 

класна емблема: 77, B11, E8, 
G1.3 

класни правила: Увод, Правило 
(d), 1.2, 49.2, 78, 79, 86.1(c), 
B6, G3, G5, P5 

класни правила, изменения на: 
87, J1.2(9), J2.1(9), J2.2(7) 

класни правила, облекло и 
екипировка: 43.1(b) 

класни правила, протести: 64.3 
клатене, люшкане: 42.2(b), 

42.3(a)(b) 
Кодекс за право на участие, 

Разпоредба 19 на ISAF: 
Увод, Правило, 69.3, 69.4, 
75.2 

Кодекс за рекламиране, 
Разпоредба 20 на ISAF: 
Увод, Правило,76.2, 80,В9, 
J1.2(2), J2.2(1) 

Кодекс за класифициране на 
състезателите, Разпоредба 22 
на ISAF: 79, J1.2(3), Правило 

колани за краката при 
откреняване: 49.1 

колан за откреняване или трапец: 
43.1(b) 

компасен курс: 33(а) 
контра-гик: 50.2, 50.3(c) 
контролно време за финиширане: 

32.1(c), 35, 90.3, J2.1(7), 
J2.2(19) 

корда, представляваща следата 
(плаване по състезателното 
разстояние): 28.2 

корпусна дължина: 
Препятствие, Зона, 17, 
61.1(а)(2), C2.3, D1.1(a), Е1.1  

котва, закотвена, закотвяне: 23, 
45 

котвено въже на знак: Знак, 
въведение към Раздел С от 
Част 2,  

курс, изменение (от лодка): 
Пазене чисто, Препятствие, 
16, 20.1, B2, C2.11, D1.1(f),  
въведение F, F2 

курс, надлежен, (виж надлежен 
курс) 

курс бейдевинд: 13, 18.3(a), 
20.1(b), 42.3(d), 54, C2.4, 
C7.2(a)(1), C7.3(a), F2 

 

Л  
левентик: Подветрена и 

наветрена, 13, 18.2(c), 18.3, 
B2, C2.4, C2.7, C7.3(a), 
C7.4(a), D1.1(b), въведение F 

леери: 43.2, 49.2 
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лични спасителни средства: 
Състезателни сигнали, 1.2, 
27.1, 40, J2.2(13) 

лодки, под наем или на заем: G3, 
J1.2(14) 

лодка на десен халс: 10, 16.2 
лодка с право на път: въведение 

към Раздел А на Част 2, 14, 
16.1, 18.4 

 

М 
маратонска гонка: въведение B 
Международен съдия: 70.5(c), 

N1.2, N1.4(b), N1.5, N3.2 
международна проява: 86.2, 

G1.1(b), 
Международна федерация по 

ветроходство: (виж ISAF) 
Международни правила за 

предпазване от сблъскване 
на море: въведение към Част 
2, 48.1, 48.2, J2.2(2) 

международно жури: 69.2, 70.5, 
89.2(b), 91(b), J2.2(34), N 

мерител: 43.1(c), 78.3, H2 
мерително свидетелство, 

свидетелство за състезателен 
бал, свидетелство на лодка: 
78, В5, G1.1, J1.2(7), N2.2(а) 

Минимална точкова система: 
90.3(a), A4, B10, J1.2(13), 
J2.1(9) 

морска практика: 42.1, Място 
МППСМ: (виж Международни 

правила за предпазване от 
сблъскване на море) 

мъгла, сигнали и светлини за: 48  
място: Място при знак,14, 15, 

16, 18.2(c), 19.2(b)(c), 20, 21, 
въведение В, въведение F, F2 

място, без право на: 18.2(е), 
19.2(b)(с) 

място, извикване за: 20.1,  
място при знак: 14, 18.2, 18.3(b), 

21, въведение В, B2, C2.6, 
С2.7, D1.1(b), въведение F 

 

Н 
наблюдател: B12, E1.1, E5, E6.8, 

P1, Р4  
наветрена лодка: Пазене 

чисто,11, 17  
награди: A7, C11.3(c), J1.2(15), 

J2.2(39) 
надлежен курс: Място при знак, 

17, 18.1(b), 18.2(c), 18.4, 24.2, 
въведение В, В2, C2.2, 
въведение F, F2 

наказание, без: въведение към 
Част 2, 14(b), 36, 64.3(a),C5.1, 
C6.6(b)(3), D1.3(c), D2.5(f), 
D3.1(d)(3) 

наказание, без изслушване: 30.2, 
30.3, 63.1, A5, В10, В11, 
C8.6, P 2 

наказание, завършване: 
Финиширане, C2.1, C5.5, 
C7.4(b)  

наказание, изпълняване: 
Спортсменство и правилата, 
22.2, 24.2, 44, C2.2, C7.2(a), 
C7.4, D1.3(a)(b), E4.4 

наказание, не изпълнено: С5.6, 
D2.3(e)(f), Р2 

наказание, означения: G5 
наказание, отменено: C2.1, C7.2, 

Р3 
наказание, уведомяване за, 

съобщаване за: 65.1, 
69.2(d)(f), 69.3(c), 69.4 

наказание, при обжалване: 71.3 
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наказание в класиране: 30.2, 44.1, 
44.3, A4.2 

наказание и обмер: 64.3(a)(c), 
65.3 

наказание и отложена, 
изоставена гонка: 30.2, 30.3, 
P3 

наказание от арбитри: C5, C6.5, 
C8, D2.2, D2.3, D2.5, E5.2 

наказание "Две завъртания": 44.1, 
44.2, D2.2(f), D2.3, D2.5(g), 
J1.2(11), J2.2(27), P2.1 

наказание "Едно завъртане": 
44.1, 44.2, D1.3(a), D2.3, E4.3, 
E7(b) 

наказание "Завъртане на 3600": 
B4, F4 

наказания, за нарушение на 
правило 42: P 

наказания, ограничения на: 
64.1(b), C7.3 

нараняване: 14(b), 41(а), 44.1, 
47.2, 60.3(a), 61.1(а)(4), 
62.1(b), 63.5, B4, C6.2(a), 
C6.6(c), D1.2, D2.3(d),  
D3.1(d)(3), E4.2, F4  

нарушение, сериозно: 69, P2.3 
нарушение на правило: Спорт-

сменството и правилата, 
Протест, 5, въведение към 
Част 2,14, 20.2(b),21, 30.2, 
30,3, 36, 43.1(c), 44.1, 60.1(a), 
60.3(a)(2), 62.1(b), 63.3(а), 
64.1, 67, 71.3, А11, B5, B12, 
C8.2, C8.4, C10.5(b), D1.2, 
D1.3, D3.1(d), E4.7(b), E5.8, 
P2, (виж също предимство 
спечелено чрез, оттегляне от 
гонка) 

нарушение на правило 14: 14, 
C6.6(c), C8.6, D2.3(d) 

нарушение на правило 42: P 
нарушение на правило, без да е 

спечелено предимство: 
C6.6(b) 

нарушение на правило, наказание 
по време на инцидента:44 

нарушение на правило, 
неизпълнение на наказание: 
D2.3 

нарушение на правило, 
спечелено предимство, 
спечелен контрол: 44.1(b), 
C6.5(b), C8.3(a), D3.1(d) 

нарушение на правило, стартово 
наказание: 30.2, 30.3 

нарушение на правило и 
повторно стартирани или 
повторени гонки: 36 

нарушение на правило от Част 2: 
44.1, 60.1(a), 62.1(b), E4.4, 
Е5.5(а) 

нарушение на правило от Част 2, 
3 или 4: 63.3(a), E5.1, Е5.4, 
E5.7 

настройване, центровка: 42.1, 
50.1, 51 

национална организация: Увод, 
Правило (c), 66, 67, 69.2, 
69.3, 69.4, 70.3, 70.4, 70.5, 
71.2, 71.3, 71.4, 75.1, 86.1(а), 
86.3, 88, 89.1, 91(b), B10,  F5, 
G1.1, G2, 
J2.2(5)(33)(34),N1.1, N1.3, 
N1.6, R 

национални букви: 77, B9, E8, 
G1, G3 

неопренов костюм: 40 
неподвижен такелаж: 52 
непристойно поведение: 69, P2.3 
непромокаем костюм: 40, H3 
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нормално положение: Свързванe, 
Финиширане, Чисто напред 
и Чисто назад, въведение В, 
В2, въведение F 

нощни сигнали: J2.2(2) 
 

О 
обезщетение: Страна, 60, 62, 63, 

64.2, 65.1, 71.2, A6.2, A10, 
C6.3, C6.4, C9, N2.1, N3.2, 
Р4,  

обезщетение, в класирането: 
64.2, A6.2, A10, A11 

обезщетение, жалба: 71.2, R2.2(a) 
обезщетение, няма: C9.1, D1.2(f), 

D2.7, Р4 
обезщетение, срок за иск: 62.2, 

С6.3, Е6.5 
обжалване, процедури за: 3(b), 

70.6, F 
облекло и екипировка: 40, 43.1, 

B4, F4, H 
обмер, обезщетение: 62.1(а) 
обмер, състезателен бал, 

свидетелство: 78, B5, G1.1, 
J1.2(7),N2.2(a) 

обмерни протести, решения: 
64.3, 65.3, 78.3 

обувки: 43.1(b) 
обява за състезание: Правило (е), 

25.1, 63.7, 70.5, 79, 81, 86.2, 
89.2(a), въведение C, G3, J1, 
R2.2(c) 

обява за състезание, изменение 
на: 89.2(a) 

обява за състезание, упътване: К 
обява за състезателите: 

Състезателни сигналиобщо 
отзоваване: (виж отзоваване) 

означения върху ветрилата: 77, 
B11, E8, F9, G 

оневиняване: 14, 21, 64.1, 64.1(a), 
C8.1(b), D2.2(d), D3.1(d) 

опасност: 1.1, 23, 41(a), 42.3(g), 
47.2, B2, E4.2,F2организатор: 
Страна, 62.1(a), 63.8, 69.2(g), 
70.3, 75.1, 76.1, 76.2, 85, 86.2, 
88.1, 89.1, 89.2, 90.1, 91, B10, 
D5.1, J1.1(1), J1.2(2), J2.2(1), 
J2.2(8), N1.1, N2 

организация на състезание: 85-91 
отборни състезания, Правила: D 
отговорник: 46, 78.1, 78.2, E4.4, 

(виж също собственик на 
лодка) 

отговорност, лична: 1.2, 4, E1.4 
отзоваване: Състезателни 

сигнали, Състезаване,26,  
отзоваване, единично: 29.1, E3.5, 

J2.2(22) 
отзоваване, общо: Състезаване, 

29.2, 30.3, Е3.6, J2.2(22), P3,  
откреняване, колан за: 43.1(b) 
откреняване, ремъци за: 49.1 
отлагане, отложена: 

Състезателни сигнали, 
Състезаване, 27.3, 30.2, 30.3, 
C3.2(b)(c), J2.2(37), P3,  

отпадане, серии с: C10.6, C11.2, 
C11.3(b),  D4.1, D4.6, D4.7 

Отсъждания при отборни 
състезания: Увод 

Отсъждания при състезателни 
срещи: Увод 

оттегляне (от гонка): Спортсмен-
ството и правилата, 
Състезаване, 44.1(b), 90.3(а), 
A4.2, A5, A6.1, A9, A11, B4, 
B5, C6.3, D1.3(b), D3.1(b), 
E3.2, E2.3, E4.3(c), F4, F5, 
P2.2, P2.3,  
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П 
пазене чисто: Препятствие, 

въведение към Раздел А на 
Част 2, 10–17, 19.2 (c), 22, 
B2, B11, B12, C2.4, C2.9, 
въведение F, F2 

пази чисто: 62.1(b), E6.6 
писмен вид, жалби: 71.4, R4.1 
писмен вид, иск за обезщетение: 

62.2, B7.2 
писмен вид, обмерни въпроси: 

43.1(c), 64.3(c), 78.3 
писмен вид, писмени изменения 

на състезателни инструкции: 
90.2(a)(c),E1.3(d) 

писмен вид, причини за 
изключване: 76.1 

писмен вид, протест, протестно 
решение: 61.2, 65.2, 

писмен вид, твърдение за 
непристойно поведение: 
69.2(a) 

плаване по състезателното 
разстояние: 28, 35, 90.3(a), 
E5.1(c) 

плуване: 47.2 
поведение, непристойно: 69, P2.3 
поворот оверщаг, извършване на, 

смяна на халс: 13, 18.3, 
20.2(c), C2.7 

поворот оверщаг, място за: 
Място при знак, 20, С2.8 

поворот оверщаг и придвижване: 
42.2(e), 42.3(b) 

поворот фордевинд, извършване 
на: 18.4, 42.2(e), 42.3(b), 44.2, 
50.2, B2, B4, C2.4, C7.2, C7.4, 
F2, F4 

повреда, обезщетение за: 62.1(b) 
повреда, обмерно отклонение 

причинено от: 64.3(a), B5 

повреда, оневиняване за: 14(b) 
повреда, сериозна: 44.1, 

60.3(a)(1), 63.5, B4, E4.3(c), 
F4 

повреда и правило 14: C6.2(a), 
C6.6(c), C8.6, D1.2(d), 
D2.3(d),   
D3.1(d), E6.9 

повреда и уведомяване на 
протестирания: 
61.1(а)(4)повреда от 
съотборник: D1.2(f) 

повреди: D1.2(g), D5  
повторена, повторно стартирана: 

Изоставяне, 30.2, 30.3, 36, 
C6.6(b)(2), D5.4, J2.2(37),  

подветрена и наветрена: Място 
при знак, Халс, Десен или 
Ляв,  11, 17, 18.2(е), 
въведение B, въведение F  

подветрена лодка: Подветрена и 
Наветрена, 11, 17 

подспинакерни стаксели: 54 
показания, при изслушвания: 

63.3(a), 64.2, В10, C6.6(a), 
D1.2(е), D5.3, E6.8, F5, (виж 
също факти) 

положителна плаваемост: 43.1(b) 
помагане на онези, които са в 

опасност: 1.1 
помпане: 42.2(a) 
поправки: 45, E6.9 
потвърждаване (на времена и 

скорости): B12 
правила, изменения, 

преработване: Увод, 86, 
въведения към B, C, D, E и R, 
G5 

правила, няма изменения: 
86.1(a), въведение към H, 
въведение към N 
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правила, приемане на: 3 
правила, противоречиви: Увод, 

63.7, C8.1(b) 
правила, създаване, изпитване: 

86.3 
Правила за състезателни срещи: 

C 
Правила за отборни състезания: 

D 
Правила за състезания по 

уиндсърфинг: B 
Правила за състезания с 

кайтборд: F 
Правила за състезания радио-

ветроходство: E 
правило: Спортсменството и 

правилата, 3, 36, 64.1, 65.1, 
67, 70.4, 71.3, 78.2, 85, 90.1, 
J1.1(1), J1.2(6), J2.1(1)(9), R1, 
R2.3 

правило, искане за тълкуване: 
64.3(b), 70.4, R1, R2.3 

правило, не посочено в протест: 
64.1 

правило 14, нарушение на: C6.2, 
C6.6(c), D3.1(d) 

правило 42, специални 
процедури за: P  

правило за флаг I: Състезателни 
сигнали, Стартиране, 22.1, 
30.1 

правило за флаг Z: Състезателни 
сигнали, 30.2, 36, 63.1, A4.2, 
A5, A11 

правителствени правила за право 
на път: въведение към Част 
2, 48.1, J2.2(2) 

право на път, лодка с: въведение 
към Част 2, 14, 16.1, 18.4 

право на път, придобиване: 15 

право на път и избягване на 
допиране: 14 

право на участие: (виж заявки и 
условия за участие) 

право на участие, отнемане на: 
69.3, 69.4, N2.2(a) 

предимство, спечелено: 
41,42.3(i), 44.1(b),B4, C8.3(a), 
D2.3(c), D3.1(d),E4.3,E5.3,F4 

предписана страна: 28.2, R2.2(b) 
предписания: Увод, Правило(с), 

67, 69.2(c), 70.5(a), 86.1(a), 
86.3, 88, 89.1(d)(g), 90.2(b), 
J1.2(4), J2.2(4)(5)(6), 
въведения към H, N, R 

предписания, изменения на: 
Увод, 88 

представител: 61.2(d), 63.3(a), 
E6.7, J1.2(6) 

предупреждение към състезател: 
69.2(c)(1), 69.2(d), B6.3(a), 
C8.2, G4 

пренасрочени гонки: 30.2, 30.3, 
81 

преобръщане, преобърната: 23, 
въведение към В,B2, B11, 
D5.5, въведение към F, F2, F5 

Препоръки към протестни 
комисии: M 

препятствие: 18.1(d), 19, 20.1, 
въведение F, J2.2(18) 

препятствие, продължително: 
18.1(d), 19.1, 19.2(c), 
въведение F 

преработване на състезателните 
правила: Увод 

преход: В11 
пречи, пречене: 24, В2, B11, 

C2.10, C9.2, D1.1(e), D2.7, F2 
придвижване: 42, B4, J2.2(29) 
приемане на правилата: 3 
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приложение, изменения на, без 
изменения на: 86.1(a), G5, 
Въведения към H, N и R 

притежание: B11 
провеждане на състезание: 25–

36, 85, 90.1, B3.3, E3 
проверка на екипировка, 

инспектор: 43.1(c), 62.1(а), 
78.3, H2, J1.2(7) 

продължително препятствие: 
(виж препятствие, 
продължително) 

промяна на отсечка от състеза-
телното разстояние: 
Състезателни сигнали, 33 

промяна на състезателното 
разстояние: (виж състеза-
телно разстояние, промяна) 

протест: 60, 61, 63.3(a)(b), 63.7, 
64.1(a), 70.4, B7.1, B7.4, D2.1, 
N2.1, N3.2, P1, P2 

протест, без право на, не е 
основание за: 5, 60.1(а), 
60.2(а), C6.2, D1.2(a), 
D1.2(d), D2.2, D2.5, E6.1 

протест, валидност на, 
невалидност на: 60.2(a), 
60.3(a), 63.5, 71.2, C6.4(b) 

протест, изисквания, 
съдържание: 61 

протест, между лодки в 
различни гонки: 63.8 

протест, не писмен: B10, 
C6.4(b), D1.2(е), F5 

протест, няма право на, няма 
основания за: 5, 60.1(а), 
60.2(а), C6.2, D1.2(a), 
D1.2(d), D2.2, D2.5, E6.1 

протест, обмер: 43.1(c), 64.3, 
65.3, 78.3 

протест, оттегляне: 63.1 

протест, срок за подаване: (виж 
протестно време) 

протест, право на: 60, С6.1 
протест, уведомяване на 

протестирания: 61.1, E6.3 
протест от протестна или 

регатна комисия: 60.2(a), 
60.3(a), 61.1(b)(c), 61.3, 

протести, обезщетения, 
изслушвания, лошо 
поведение и жалби: 60–71 

протестиран, протестиращ: 
Страна, 61.1, 61.2, E5.2, 
(виж също страна в 
изслушване) 

протестна комисия, искане за 
потвърждение, корекция на 
решение: 70.2, R1, R2.3 

протестна комисия, назначаване, 
състав, задължения, права: 
Заинтересована страна, 
Изоставяне, Протест, 60.3, 
63.6, 70.5(c), 85, 89.2(b), 91, 
N, R3 

протестна комисия, нейна 
процедура и обжалването й: 
70.1(а) 

протестна комисия , Препоръки 
към: M 

протестна комисия, решения на: 
(виж решения на протестна 
комисия) 

протестна комисия и жалби: 70, 
71, R 

протестна комисия и класиране: 
A5 

протестна комисия и 
обезщетение: A6.2, A10, 
C9.2, D1.2(f), E6.9 

протестна комисия и подновя-
ване на изслушване: 66 
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протестна комисия и правило 42: 
P 

протестна комисия и правило 69: 
60.2(c), 60.3(c), 69.2 

протестни изисквания, 
съдържание: 61 

протестно време: 44.3(a), 
61.1(a)(b), 61.3, E6.5, 
J2.2(30), N1.4(b) 

протестно време, удължаване: 
61.3, 62.2 

противен халс: (виж халс, 
противен) 

противоречиви правила : Увод, 
63.7, C8.1(b) 

процедура на протестна комисия 
, обжалване: 70.1(а) 

процедури за обжалване: 3(b), 
70.6, R  

процедури за преразглеждане: 
3(b) 

първа разумна възможност: 44.3, 
61.1(a), B5, D1.2(c), D2.2(a), 
D2.5(a),  D5.2, E6.3, F5 

 

Р 
равенства при класиране: (виж 

класиране, равенства)  
радио: E4.5(c), J2.2(26) 
радио управлявани лодки, 

състезателни правила за: E 
разговорна дистанция, 

приближа-ване на: 
Състезателни сигнали 

Разпоредба 19 на ISAF: (виж 
Кодекс за право на участие) 

Разпоредба 20 на ISAF: (виж 
Кодекс за рекламиране) 

Разпоредба 21 на ISAF: (виж 
Анти-допинг кодекс) 

Разпоредба 22 на ISAF: (виж 
Кодекс за класификация на 
състезателите) 

Разпоредба 28.1.3 на ISAF: 86.2 
разпорка: 50.3 
разходи, обмерни протести: 

64.3(d) 
регатен офис, протести и искове 

за обезщетение (подаване в): 
61.3, 63.1 

регатен персонал, назначаване: 
89.2(b) 

регатна комисия: Увод, 
Състезателни сигнали, Увод, 
Изоставяне, Протест, 
Страна, Състезаване, 27, 
29, 30, 32, 33, 34, 35, 43.1(c), 
44.3(b), 76.1, 76.2, 81, 85, 91, 
C3.2, D5, E2.5, E3, E5.1, E6.2, 
E6.4, E6.6, E8 

регатна комисия, назначаване, 
задължения: 89.2(b), 90, 
J2.2(40) 

регатна комисия, намерение да 
протестира: 61.1(b) 

регатна комисия, неправилни 
действия или пропуски, 
обезщетение: 62.1(a) 

регатна комисия, право да 
протестира, да иска 
обезщетение: 60.2 

регатна комисия и правило 42: 
P3 

регатна комисия и правило 69: 
60.2(c), 69.2(g) 

решение, обжалване на: 70.1(а), 
С9.1, R 

решение да обсъди обезщетение: 
62.1 

решение да се състезава: 4 
решения по жалби: 71 
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решения, обръщане на: 71.2 
решения, потвърждаване на, 

изменение на: 70.2, R1, R2.3 
решения, съобщаване: 65, B10, 

C6.6(a), D1.2(e), F5 
решения на арбитри: C6.5, C8.4, 

D2.4, D2.7 
решения на национална 

организация: 71 
решения на протестна комисия: 

Заинтересована страна, 64, 
B4.4, B5, B12, C6.6, C8.4, 
D2.4(b), D3.1(c), E6.9  

рулене: 42.2(d), 42.3(d), С2.13 
ръчна сила: 52 

 

С 
сблъскване: 41(b), 42.3(h) 
Световен анти-допинг кодекс: 5 
Световна анти-допинг агенция: 5 
свидетел: 63.3(a), 63.4, 63.6 
свидетелство: (виж мерително 

свидетелство, свидетелство 
за състезателен бал, 
свидетелст-во на лодка) 

свидетелство за състезателен 
бал: (виж мерително 
свидетелст-во, свидетелство 
на лодка) 

свободен стил, състезания: 
въведение B, В10, В11, 
въведение F 

свързани, не: 12, 18.2(b) 
свързване, свързани: Място при 

знак , Пазене чисто, 
Подветрена и Наветрена, 
Свързване, Чисто назад и 
чисто напред, 11, 17, 18.2, 
18.3(b), 18.4, 19.2, въведение 
В, В2, B11, C2.6, C2.7, 
D1.1(b), въведение F, F2 

свързване, прекратено: 18.2(с)(1) 
свързване, разумно съмнение: 

18.2(d) 
серии "Всеки срещу всеки": 

С10.5, С11, D4 
серии с отпадане: C10.6, C11.2, 

C11.3(b),  D4.1, D4.6, D4.7 
сигнал с ръка: C2.8,D1.1(d)  
сигнали: Състезателни сигнали, 

25.2, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 
40, 48.1, C3, E3, 
J2.2(2)(13)(15)(22)(24) 

сигнали, нощни: J2.2(2) 
сигнали, отсъствие на звук: 26, 

С3.1 
сигнали, с ръка: C2.8, D1.1(d) 
сигнали, устни: E2.1, E3.8(b), Р1 
сигнали за състезателното раз-

стояние: Състезателни 
сигнали, 27.1 

сигнали и светлини за мъгла: 
48.1 

скачане: В11, въведение F, F2 
скорост: 42.1, 42.3(b)(f) 
скоростни състезания: въведение 

към B 
скъсяване на състезателно 

разстояние: Състезателни 
сигнали, 32, E3.8(c), J2.2(25) 

слаломни състезания: въведение 
B, 

следа: 28.2 
след-стартова страна на 

стартовата линия: 29.1, 29.2, 
30.1, A11, B3.4, C3.2(a), C4.2 

Сборник със съдийски решения и 
тълкувания: Увод 

смущения, радио: E2.5, E6.6 
собственик на лодка: 2, 3, 69.1(a), 

69.2(d), 69.3(c),78.1,E8(b), 
G1.1(c), J1.2(6) 
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спинакер, спинакер-гик: 50.1, 
50.2, 50.3(c), 50.4, G1.1 

спортсменство: Спортсменството 
и правилата, 2, 69.1(a), 
86.1(a), C8.3(c), D2.3(g) 

справедливост: 32.1(e), 63.7, 64.2, 
N2.1 

срещу вятъра, качване: 18.1(а), 
42.3(c) 

срок, информация за протестни 
решения: 65.2 

срок, иск за обезщетение: 62.2, 
C6.3, E6.5 

срок, подновяване на 
изслушване: 66, E6.5, R2.1 

срок за обжалване: R2.1 
срок за протести: 44.3(a), 

61.1(a)(b), 61.3, E6.5, 
J2.2(30), N1.4(b) 

срокове, удължаване: 61.3, 62.2 
стабилност: 51 
старт, нов: 29.2, (виж също 

повторена, повторно 
стартирана) 

старт, преди: Състезателни 
сигнали, 27, 76.1, C4, E3.5  

стартирала, не е: A4.2, A5, A9, 
А11, C8.5 

стартиране: въведение към 
Раздел С на Част 2, 22.1, 
28.1, 28.2, 30.1, 31, A4.1, C3.2 

стартиране на гонки: 26, C3.1, 
E3.4 

стартов знак: 18.1(a), 19.2, 27.2, 
31, C4.1 

стартова линия: Знак, Старт, 
22.1, 28.2, 29, 30, B1.1, C4.1,  

стартова линия, продължения на: 
Знак, 22.1, 29.1, 30.1, C3.2,  

стартова процедура, грешка в: 
29.3, 32.1(a) 

стартови грешки: 22 
стартово наказание: 30, A4.2 
стартово поле: Състезателни 

сигнали, A9, A11, 
J2.2(13)(21)(36) 

Страна в изслушване: 60.3(a)(2), 
62.1(а), 63.2, 63.3, 63.4, 63.6, 
64.1, 64.3(d), 65.1, 65.2, 66, 
70.1(а), 71.3, 71.4, C9.1, 
D3.1(d), E1.2(a), E7, N1.4(b), 
R2.2(e), R3, R4 

схема на инцидента: 65.2, R2.2(b) 
Съвет за световни скоростни 

ветроходни рекорди: B6.4 
Съвет за състезания в открито 

море: 76.3 
съд или трибунал: 3(c)  
съкращения за класиране: А11 
съобщение за състезателите: 

Състезателни сигнали  
сърфиране, сърфинг: 42.3(c), В11 
състезава, не се: въведение към 

Част 2, 24.1, 62.1(b), 64.1, 
C2.9 

състезаване, решение за: 4 
състезание, състезаване: Увод, 

Препятствие, 4, въведение 
към Част 2, 24.1, 31, 
въведение към Част 4, 44.1, 
61.1(a), 64.3(c), 78.2, C2.9, 
C4.1, C7.2(b), E2 

състезание, организация на: 
85–91 

състезание по изпълнение върху 
вълни: въведение В 

състезание по изява: въведение 
към В, В10, В11 

състезание по свободен стил: 
въведение В, B10, B11, 
въведение F 
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състезателен бал, системи за: 
Правило(d), A3, A7, J1.1(4), 
J2.1(8),  

състезателен полигон: въведение 
към Част 2, 61.1, E5.2, 
J2.2(16) 

състезателни инструкции: Увод, 
Знак, Правило, 
Препятствие, въведение към 
Част 2, 25.1, 25.2, 26, 
27.1,28.1, 43.1, 44.1, 44.3(c), 
49.2, 61.3, 63.7, 70.5, 86.1, 
86.2, 90.2, 90.3, A1, A2, A4, 
G1.1(b), G3, H, въведение 
към H, J & N, N1.4(b), N1.6, 
въведение P, въведение R, 
R2.2(c) 

състезателни инструкции, 
изменения на: 90.2(c), 
N2.3(a) 

състезателни инструкции, 
изменения на правила: Увод, 
въведение към Част 2, 86.1(b) 

състезателни инструкции, 
промени в предписания: 88 

състезателни инструкции, 
Упътване за: L 

състезателни правила за радио-
ветроходство: Е 

състезателни правила за 
кайтборд: F 

състезателни сигнали: 
Състезателни сигнали, 
Правило (a), 25, 26, C3, E3 

състезателни срещи, Отсъждане 
при състезателни срещи: 
Увод 

състезателни срещи, Правила: C 
състезателно правило: Увод, 3, 

86.1, 86.2, J1.2(1), J2.2(3), 
N1.1 

състезателно разстояние: 
Финиширане,Пазене чисто, 
Препятствие, Надлежен 
курс  

състезателно разстояние, 
изминаване на: 28, 35, 
E5.1(c) 

състезателно разстояние, 
промяна от регатната 
комисия: Състезателни 
сигнали, 32, 33, E3.10  

състезателно разстояние, 
сигнализиране: 27.1  

 

Т 
табло за съобщения: 86.2, 87, 

90.2(c), B10, B11, B12, 
J2.2(10), N1.6 

такелаж, неподвижен: 52 
твърдение за непристойно 

поведение: 69 
твърди,твърдяно,твърдение за: 

Протест, Страна, 5, 60.1(a), 
69, D1.2, E6.1, E6.8 

тегло на облекло, екипировка: 
43.1, B4, H 

терминология: Увод 
тласкане: 42.2(c), P5 
трапец, колан за: 43.1(b) 
три корпусни дължини: Зона 
трибунал или съд: 3(c) 
триене на обшивката: 53 
тълкуване на мерителни правила: 

64.3(b) 
тълкуване на правила, искане за: 

64.3(b), 70.4, R1,R2.3 
тълкуване на правила, Сборник 

със съдийски решения и 
тълкувания: Увод 
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У 
уведомяване, решение, 

наказание: 65.1, C8.6, 
E3.7уведомяване на арбитър: 
C6.4(b), D1.2(c) 

уведомяване на друга лодка, 
протест: 61.1(a) 

уведомяване на национални 
организации: 69.3, 69.4 

уведомяване на протестиран: 
61.1, B5, E6.3 

уведомяване на протестна 
комисия: C8.4 

уведомяване на регатна комисия: 
44.3(b), B7.1, D1.2(c), E6.4 

уведомяване на страни в 
изслушване: 65.1, 65.2, R4 

уведомяване на състезател, 
изслушване по правило 69: 
69.2(a) 

уиндсърфинг, Състезателни 
правила: B 

управление (на лодка): 42.2(b)(3), 
42.3(a) 

Упътване за обява за състезание: 
K 

Упътване за Състезателни 
инструкции: L 

 

Ф 
факти, недостатъчни: D2.6, R5 
факти, нови: R5 
факти, приети: R2.3 
факти, уведомяване на 

страните: 65.1  
факти, установени, установяване: 

63.6, 69.2(e), E6.8, N1.4(b) 
факти в обмерни протести: 

64.3(b), B5 
факти при обезщетение: 64.2  
факти при жалби: 70.1(a), 71.3  

E6.5, въведение F, F4, F5, 
J2.1(7), J2.2(19), (25) 

финален знак: Състезателни 
сигнали, Състезаване, 31, 
E3.4, J2.1(5),  

финална линия: Състезателни 
сигнали, Финиширане, Знак, 
Състезаване, 28.1, 32.2, 33, 
44.2, 44.3(b), A7, B4, B12, 
C2.1, C3.3, C7.2, C7.4, 
D3.1(c), E3.4(b), въведение F, 
F4, J2.1(6),  

финално време, коригиране при 
обезщетение: 64.2 

финиширане: Състезателни 
сигнали, Надлежен курс, 
Състезаване, 28.1, 28.2, 31, 
32.1, 35, 44.2, 44.3(b), 
61.1(a)(3), 61.3, 90.3(a), A3, 
A4.1, A4.2, A5, A6.1, A9, 
A11, B4, B5, C2.1, C6.3, C6.4, 
C7.2, C7.3, D1.1(e), D3.1(a), 
D3.2, Е6.5, въведение F,F4, 
F5, J2.1(7), J2.2(19),(25) 

флаг, неправилен: C8.2 
 

Х 
халс, еднакъв: Пазене чисто, 

Подветрена и Наветрена,11, 
12, 17, 18.3, 20.1, C2.7 

халс, противен: Свързване, 
Чисто назад и Чисто 
напред, 10, 18.1(а)(b), C2.4,  

хандикапна система или система 
за състезателен бал: 
Правило(d),  A3, A7, J1.1(4), 
J1.2(7), J2.1(8),  

хващане на знак: Място при 
знак, 18.3, 20.1(c), въведение 
B, C2.7, въведение F 
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Ц 
Центровка, настройване: 42.1, 

50.1, 51 
 

Ч 
червен флаг (протест, 

наказание): 61.1(a), C5.3, 
C6.1(b), C6.4(b), C6.5(b), 
С7.3(d), D2.2(а), D2.4, 
D2.5(a) 

червен флаг, не се изисква: 
61.1(a)(2)(3), 62.2 

черен флаг, правило: 
Състезателни сигнали, 26, 
30.3,E3.7 

черен, черен и бял флаг от 
арбитър: С5.4, 
D1.2(d),D2.4(c) 

честна игра: 2 
честно плаване: 2 
четири корпусни дължини: E1.1 
чисто назад и чисто напред: 12, 

17, 18.2(b)(е), 19.2(с), B2, 
B11, D1.1(b), F2 

 
Щ 
щети, финансови: 67 
 


	RRS2013 SIGNALS BG
	СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИГНАЛИ 

	Rules for Bulsaf
	СЪСТЕЗАТЕЛНИ
	ПРАВИЛА
	ПО

	ВЕТРОХОДСТВО
	Приложения

	Кодекси на ISAF  (Разпоредби 19, 20, 21 и 22) 5
	Съдийски решения и тълкувания, Отсъждания при срещи и
	отборни състезания 5
	РАЗДЕЛ  A
	ПРАВО НА ПЪТ
	19 МЯСТО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КРАЙ ПРЕПЯТСТВИЕ

	27 ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ НА РЕГАТНАТА КОМИСИЯ ПРЕДИ СТАРТОВИЯ СИГНАЛ
	28 ИЗМИНАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО РАЗСТОЯНИЕ
	35 КОНТРОЛНО ВРЕМЕ И КЛАСИРАНЕ
	41 ВЪНШНА ПОМОЩ
	44 НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИНЦИДЕНТ
	76 НЕДОПУСКАНЕ НА ЛОДКИ ИЛИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
	77 ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ВЕТРИЛАТА
	85 РЪКОВОДНИ ПРАВИЛА
	91 ПРОТЕСТНА КОМИСИЯ



	ПРИЛОЖЕНИЕ  А
	КЛАСИРАНЕ
	A4 МИНИМАЛНА ТОЧКОВА СИСТЕМА
	Финално място
	С1 ТЕРМИНОЛОГИЯ
	С2 ИЗМЕНЕНИЯ НА ДЕФИНИЦИИТЕ И ПРАВИЛАТА В ЧАСТ 2 и 4.
	Състезателно разстояние срещу и по вятъра
	Старт– 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Финал
	Попълнете и отметнете съответно  Изслушан заедно с номера .……...

	РЕШЕНИЕ


