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ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ 
 

НАЦИОНАЛНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО 

НА  КЛАС ОПТИМИСТ 

 

17 - 19 Юли 2015 г. – гр. Царево 

 

 

1. ПРОЯВА 

 

Националното отборно първенство на клас Оптимист ще се проведе в гр. Царево от 17 

до 19 юли 2015 г. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР 

 

Проявата се организира от Българска федерация по ветроходство. Домакин на проявата 

е „МСК Сереко Царево”. 

 

3. ПРАВИЛА 

 

3.1. Националното отборно първенство на клас Оптимист ще се ръководи 

„Правилата‟, както са дефинирани от Състезателните правила по 

ветроходство 2003 - 2016 (СПВ), включително Приложение D (Правила за 

отборни състезания), Класните правила за клас Оптимист, Наредбата на БФВ, 

Поканата за състезание (с изключение на промените направени в 

Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата. 

3.2. СПВ 40 и преамбюла към Част 4 се променят, както следва: 
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3.2.1. Първото изречение от СПВ 40 се изтрива и се заменя от следното: “Всеки 

състезател трябва да носи лично спасително средство, в съответствие с класно 

правило 4.2.(а), което трябва да е надлежно поставено през цялото време 

докато състезателят е във водата, с изключение на времето, в което 

състезателят слага или сваля облекла. 

3.2.2. Добавете в преамбюла към Част 4 след „състезават‟ – “с изключение на СПВ 

40, така както е изменено в т. 3.2.1.”. 

3.3. Състезателите трябва да имат червен протестен флаг, който да е закрепен към 

облеклото или личното спасително средство на състезателя. За да покаже, че 

протестира, състезателят трябва да извади флага и да го постави така, че да е 

виден за протестираната лодка и за регатните съдиите и арбитрите на вода. 

3.4. Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във водата. 

Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки. 

 

4. РЕКЛАМИРАНЕ 

 

4.1. Ще се прилага Правило 80 от СПВ. 

4.2. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на спонсора на 

проявата, в съответствие с указанията на Организатора на проявата. 

 

 

 

 

5. ФОРМАТ 

 

5.1. Форматът на проявата включва до 10 или повече отбора, които ще се 

състезават в една или повече серии (кръг) “всеки срещу всеки”, следван 

от полуфинална серия и финална серия. 

5.2. Форматът ще бъде подробно дефиниран в Състезателните инструкции и може 

да различава от описаният формат в настоящата покана.  

 

6. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ 

 

6.1. Всеки клуб - член на БФВ има право да заяви и да участва с два  отбора. 

Всеки отбор се заявява като извърши регистрация пред Организатора на 

проявата.  

6.2. Всеки отбор се състои от четири лодки, като могат да бъдат заявени 5 

състезатели – 4 основни и 1 резервен. Членовете на отбора трябва да бъдат 

родени след 31.12.1998 г. 

6.3. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за 

провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство. 

6.4. Предварителна заявка трябва да бъде подадена по електронен път на E-

mail: bulsaf@bulsaf.bg не по-късно от 24:00 на 15.07.2015 г. Списъкът със 

заявените отбори ще бъде публикуван в уеб страницата на БФВ на 

16.07.2015 г. 
6.5. Заявки на хартиен носител трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа 

на 18.07.2015 г. 

6.6.   Информация за това ще бъде публикувана в уеб страницата на БФВ на 

18.07.2015 г. 
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7. ПРОГРАМА 

 

7.1. Програмата на проявата ще бъде както следва: 

 
Събота 18.07.2015 г. 

 

09:30-10.00     Краен срок за обмер и приемане на заявките 

10:00      Техническа конференция с регатните съдиите и  

      арбитрите на вода 

11:30 (старт на първа гонка за деня)  Гонки 

 

Вторник 19.07.2015 г. 

 

11:00 (старт на първа гонка за деня)  Гонки 

 

*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите - 

награждаване на победителите и закриване на Регатата. 

 

7.2. Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 16:00 в последния 

състезателен ден. 

 

 

8. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 

 

Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата 

от 09:30 часа на 18.07.2015 г. 

 

9. КЛАСОВЕ 

 

Проявата ще се проведе на клас Оптимист. 

 

10. ОБМЕР 

 

10.1. Всички лодки трябва да притежават валидно мерително свидетелство.  

10.2. При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори 

трябва да попълнят декларация по СПВ 78.2 за съответствие с класните 

правила на съответния клас. 

10.3. Организаторът си запазва правото по всяко време на проявата да поиска 

контролен обмер за съответствие с Класните правила на клас Оптимист.  

   

11. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН  И  СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ 

 

11.1. Състезателният полигон ще бъде пред гр. Царево. 

11.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да 

бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на 

проявата. 

 

12. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ 

 

Ще се прилага Правило D2.1(c) от СПВ. Лодка, която е изпълнила наказание по това 

правило или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на проявата 

преди края на протестното време. 
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13. ПРИЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ 

 

Гонките ще бъдат арбитрирани на вода в съответствие с Правило D2.3(a) от СПВ. 

 

14. КЛАСИРАНЕ 

 

14.1. Ще се прилагат Правило D3 от СПВ. 

14.2.  Ще се прилагат Правило A6 от СПВ. 

 

15. НАГРАДИ 

 

Купи и медали ще бъдат дадени на отборите, класирали се на първо, второ и трито 

място. Продължава традицията за връчване на отборна преходна купа на победителя в 

Отборното първенство, която ще остане за постоянно в отбора, който я спечели три 

пъти. 

 

16. ПОДДЪРЖАЩИ ЛОДКИ 

 

16.1. Всички поддържащи лодки трябва да бъдат регистрирани пред Организатора 

на проявата. 

16.2. Водачите на поддържащите лодки трябва да представят в регатния офис копия 

от своя сертификат за правоспособност и от застрахователната полица 

(включително за отговорност за вреди, причинени на трети лица). 

16.3. Треньори, които разполагат с поддържащи лодки могат да бъдат задължени да 

приемат други треньори на борда. 

16.4. Всички поддържащи лодки следва да имат УКВ на борда си. 

16.5. Всички поддържащи лодки следва да изпълняват ролята и на обезпечаващи 

съдове. Ако регатната комисия покаже флаг V (Victory) всички поддържащи 

лодки следва да изпълняват указанията на регатната комисия и да изпълняват 

спасителни функции. 

 

17. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ 

 

Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения. 

 

18. ЗАСТРАХОВКА 

 

Всички състезатели и треньори трябва да имат застраховка  с валидност за времето на 

състезанието. 

 

19. ОТГОВОРНОСТ 

 

19.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.  

19.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, 

свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и 

неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега 

или в морето по време на участие или в следствие на участие в проявата. 

 

20. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ 
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С подаване на заявката за участие в Националното отборно първенство на клас 

Оптимист, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора 

на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и 

по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на 

цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на 

съответните състезатели. 

 

 

 

В рамките на три дни – 17, 18 и 19 юли Царево ще се превърне в 

безплатен увеселителен парк за любителите на екстремни 

преживявания. Всички състезатели могат безплатно да участват 

на фестивала „Изпързаляй лятото”. 

 За повече информация:  
http://www.tzarevo.net/ 

 

 

21.  ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Българска Федерация по Ветроходство 

бул."Васил Левски" 75,  София 1000 

Тел. 02/9300624,9861715; 0887060865 

Факс. 02/9861715 

E-mail: bulsaf@bulsaf.bg  
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