
Международна регата 24 май Балчик- 22-24.05.2022 г. 

Организатори на проявата 

 

 

 

 

 

 

Със съдействието на: 



                                             

                               

            

Покана за състезание 

 Международна регата 24 май - 22-24.05.2022 г. 

 

1. Организатори 

Организатори на проявата са „Морски Клуб“ Балчик и Община Балчик. 

 

2. Проява 

Международна регата „24 май“  ще се проведе в класовете: Оптимист,  Кадет,  Илка 4,  Илка 6,  420  в 

акваторията на Балчишкия залив. 



 

3. Състезателни правила 

3.1 Регата „24 май“, ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство World Sailing(RSS) 2021 - 

2024, правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на 

промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата. Ще се 

прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство World Sailing 2021 - 2024 (RSS). 

3.2 Официалният език ще е английски. При нужда всеки състезател може да доведе преводач при 

изслушвания. 

 

 4. Категория за рекламиране 

4.1.    Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на World Sailing за рекламиране. 

Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на 

Организатора на проявата. 

 

5. Заявки  

5.1. Всеки състезател/екипаж може да бъде заявен като попълни онлайн формуляр за регистрация. 

5.2.Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения  e–mail, 

или  пред организатора на проявата. 

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

националните първенства и регатите по ветроходство. 

5.3. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 22.05.2022 г. 

5.4. Няма да има такса за участие. 

 

6. Потвърждение на заявки 

6.1. Списък със състезателите ще бъде получен от организаторите на проявата при първа възможност. 

6.2.Всички български състезатели са длъжни да предоставят свидетелство за медицинско изследване и 

застраховка в състезателния офис, както и доказателство за платена такса за картотекиране към БФВ.  

 

7. Идентификация 

7.1. Всяка лодка може да бъде задължена да постави стикер, предоставен от организаторите, на всяка 

страна от корпуса си. 

 

8. Обмер 

6.1.Всички лодки  ще бъдат обмерени за съответствие с класните им правила. 

6.2.Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.  

6.3.При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят 

декларация за съответствие с класните правила. 

 

9.Класове 

В международна регата 24 Maй  ще участват следните класове: 

-Клас Оптимист 

-Клас Кадет 

-Клас ИЛКА 4 

-Клас ИЛКА 6 

-Клас 420 

 



10.Състезателен полигон и състезателно разстояние 

10.1. Състезателния полигон ще бъде в акваторията на Балчишкия залив,пред яхтеното пристанище в град 

Балчик. 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. 

10.2. Всяка гонка ще бъде с планирано времетраене от 45-60 минути. Промени в планираното времетраене 

не следва да бъдат причина за обезщетение. 

 

11.  Програма 

Програмата на проявата ще бъде както следва: 

Петък 21.05.2022 г. 

12:00 - 18:00                                   Пристигане, обмер и заявяване 

  

Събота 22.05.2022  г. 

8:00 - 10:00                                    Краен срок за обмер и приемане на заявките 

12:30(старт на първа гонка за деня)                             Гонки  

     

Събота 23.05.2022 г. 

12:00 (старт на първа гонка за деня)  Гонки 

 

Неделя  24.05.2022  г. 

10:00 (старт на първа гонка за деня)  Гонки 

16.00                                                                                      Закриване  

 

12. Класиране 

Ще се прилага Минималната точкова система на класиране, съгласно Състезателните правила по 

ветроходство 2021 - 2024 (RSS). 

 

13. Състезателни инструкции 

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

 

14. Алтернативни наказания 

Ще се прилага правило RRS 44. 

 

15. Награди 

Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и 

възрастови групи на проявата. Групите са следните: 

Клас Оптимист: общо класиране; момчета младша; момчета; момичета младша; момичета 

Клас Кадет: общо класиране 

Клас ИЛКА 4: общо класиране; момчета,момчета младша; момичета, момичета младша 

Клас ИЛКА 6: общо класиране 

 

16. Настаняване и информация 

https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-

FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi

%3Atiaud-146342138230%3Akwd-

3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-

https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4befc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4befc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4befc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4befc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4b

efc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 

Последвайте линка за снимков материал. 

Цени:  

45лв. за легло  и вечеря 

Цените са единствено за състезателни отбори. 

 

17. Социални прояви 

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

 

18. Телевизия и медии 

С подаване на заявката за участие в регата „24 май“, 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. 

 

19. Застраховка 

Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието. 

 

20. Отговорност 

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

20.2.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 вследствие на участие в проявата. 

 

21.  Информация 

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис. 

 

22.  Резултати 

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня. 

 

 

 

 

 

 

Морски Клуб Балчик 

Facebook: Морски Клуб Балчик 

Email:mk_balchik@abv.bg 

Тел:0883506928-Александър Славчев-треньор 

                                           

 

https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4befc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/bg/family-hotel-balchik.en-gb.html?aid=311984;label=balchik-FJWrNax3bahoqabKYQ2bNAS190516453088%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3357344705%3Alp9047677%3Ali%3Adec%3Adm;sid=de978b86c970eace58a981653c5d8639;dest_id=-831922;dest_type=city;dist=0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=addadfd6a202fedf3842ac4befc71750a758c6c1X1;srpvid=648269bf560f0101;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

