КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРАД 25R - 2019 г.

ОБЯВА
1. ПРОЯВА
Регата “Купа България Конрад 25R“ ще се проведе в акваторията на Варненският
залив от 19 до 22 септември 2019 година и ще бъде от категория „състезания провеждани
в близост до брега“ (OSR 2018 - Appendix B - Inshore races)

2. ОРГАНИЗАТОР
Организатор на проявата е Българската федерация по ветроходство - www.bulsaf.bg,
домакини на проявата са СК „Черно Море Бриз“ и ВК „Понтос“ с любезното съдействие и
подкрепата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

3. КЛАСОВЕ
Регатата ще се проведе в Национален клас „Конрад 25R”
4. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
При регистрацията си, освен документите изисквани в Наредбата на БФВ за
провеждане на ДП и Регати по Ветроходство за 2019 г., всяка яхта трябва да представи:
- Индивидуална заявка, която се приема по електронен път до 18.09.2019 г. на адрес
secretary@bulsaf.bg и в регатният офис до 10:00ч. на 20.09.2019 г.
- Валидно свидетелство за плаване от МА за 2019 г.
- Валидно мерително свидетелство заверено за 2019 г.
-

Валиден документ за правоспособност на шкипера.

- Документ за застраховка „‟злопoлука“ на всеки член екипажа с минимален лимит
2 000 (две хиляди) лева.
- Документ за застраховка за вреди причинени на трети лица с минимален
20 000 (двадесет хиляди) лева.

лимит

- Попълнена и подписана карта за наличие на необходимата екипировка за
състезания провеждани в близост до брега.

5. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
5.1 Заявки ще се приемат от 16:00 до 20:00 часа на 19.09.2019г. и от 09:00 до 10:00
часа на 20.09.2019г. в Регатния офис.

5.2 На гостуващите яхти ще бъде осигурена стоянка на територията на Яхт клубът
на Пристанище Варна.

6. ПРАВИЛА
Регатата ще се проведе в съответствие с:
- Състезателните правила по ветроходство (RRS 2017-2020) на ISAF:
- Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по
ветроходство;
- Международните правила за предпазване от сблъскване на море;
- Изискванията на ИАМА на Р.България за снабдяване и оборудване на
плавателните съдове;
- Обявата за състезание;
- Състезателни инструкции.
- Класните правила на участващите в състезанието класове.

7. ПРОГРАМА
Предварителната програма е следната:
Четвъртък, 19.09.2019
16.00 – 20.00ч. Приемане на заявки и обмер.
Петък, 20.09.2019
09:00- 10.00ч. Приемане на заявки и обмер.
Обмера може да подължи до 10.30 ч.
10.00ч. Техническа конференция.
12.00ч. Гонки тип качване – фордевинд (Банан).
Събота, 21.09.2019
09.30ч. Морски рейс.
Неделя, 22.09.2019
10.30ч. Гонки тип качване – фордевинд (Банан).
Възможно най-рано след изтичане на протестното време - Награждаване на
призьорите и закриване на регатата.
Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15 ч. в последния
състезателен ден.

8. КЛАСИРАНЕ
Класирането ще се извърши по действително време по минимална точкова система
съгласно Правилата 2017-2020 (RRS), Приложение А.4.

9. НАГРАДИ
На първите три яхти в крайното класиране ще бъдат връчени награди.

10. ОТГОВОРНОСТ
10.1 Всички състезатели участват в Регатата изцяло на свой риск и отговорност. За
непълнолетните състезатели отговорност носи шкиперът на яхтата.

10.2 Организаторите и което и да е лице, участващо в организацията и
провеждането на Регатата няма да носи каквато и да е отговорност за загуби, щети,
наранявания и/или смърт, които могат да възникнат и да се случат на лице или имущество,
независимо на вода или суша, по време и/или като следствие от участие в Регатата.
10.3 Състезателите се задължават да спазват Правилата ISAF RRS 2017-2020,
настоящето Известие за регата и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят
пълна и единствена отговорност за мореходните качества, ветрилното стъкмяване
(рангоут, такелаж и ветрила), аварийно-спасителното оборудване на яхтите, както и за
подготовката и способностите на екипажите. Шкиперите ще носят пълна отговорност за
поведението и облеклото на своите екипажи, представители или гости.

11.СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офиса на
регатата от 16.00ч. в четвъртък 19.09.2019г.

12. КОМУНИКАЦИЯ
Всички яхти трябва да са оборудвани с УКВ станции. По време на регатата
постоянна връзка ще се подържа на канал 73. Наличието на мобилни телефони на борда
на всяка яхта е препоръчително.

13.ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в това национално първенство 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.

14. ИНФОРМАЦИЯ
По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред
регатния офис и на сайта www.bulsaf.bg
Българска федерация по ветроходство
Бул. Васил Левски 75
София 1000
Тел: 0887060865
E-mail: secretary@bulsaf.bg
www.bulsaf.bg

