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Инструкция 
 

За провеждане на първи кръг на Републиканско първенство по 
корабомоделизъм за радиоуправляеми модели на ветроходни яхти 

състезателни класове F5 

Габрово 13.06.2014-15.06.2014 
 
 

Добре дошли на язовир Малуча – „База за спортен риболов” на сдружение „На 
слука”, село Сеник, община Севлиево. 

 

1. Регламентът ще се ръководи от правилата дефинирани в правилника на 
NAVIGA от 2012 г. и в съотвествие с правилника на ISAF за радиоуправляеми 
модели на ветроходни яхти. 

2. Съобщенията за състезателите ще бъдат показвани на информационното 
табло. 

3. Програмата на състезанието ще бъде публикувана отделно и ще бъде 
поставена на информационното табло. 

4. Броят на гонките ще се определя преди началото на състезанието на 
техническата конференция. Ще важи правилото – до 10 гонки отпада 1 най – 
лоша, при 10 и повече гонки отпадат 2 най – лоши. При по – тежки условия и 
липса на време броят на гонките ще бъде равен на броят на състезателите 
плюс един. 

5. Измерването на теглото на яхтите в клас F5 E ще се извършва преди старта на 
първа гонка. Старши съдията има право да прави измервания на теглото по 
време на цялото състезание. Допуска се отклонение до 20 грама.  

6. На приложение № 1 ще бъде показан състезателният полигон с 
приблизителните разстояния. 

7. За стартиране на гонките ще бъде използван звуков сигнал даван 3 минути 
преди стартовият сигнал, който ще бъде корабна сирена. 

8. Лодка, която не е спусната на вода до сигнала за 1 минута до старта, ще бъде 
класирана като „Не стартирала” без право на протест. 

9. Лодка, която в последната минута преди стартовия сигнал е преминала 
стартовата линия с част от корпуса или екипировката си ще трябва да се 
върне зад стартовата линия, без да пречи на другите лодки и да стартира 
след стартовия сигнал. 

10. При повече от три лодки направили фал старт, всички състезатели ще бъдат 
отзовани за ново стартиране. 
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11. Стартовата линия ще бъде оборудвана с фото камера показваща на монитор 
ситуацията. 

12. Промяната на стартовото разположение става само след упоменаване на 
информационното табло. 

13. По време на гонката не може да се променя посоката и начина на 
преминаване на стартовото разстояние. 

14. В последната минута важат всички правила за среща на яхти, които важат по 
време на гонката. Наказанията са изпълняват след старта, до първата веха.  

15. Състезателят управлява сам своята лодка. Никой друг няма право да пипа 
предавателят му, освен ако състезателят е получил нараняване или има друга 
опасност за живота му. Ако се наруши това правило, състезателят се 
дисквалифицира за цялото състезание. 

16. Яхта получила по време на гонката помощ от техническо лице или друг 
състезател, или извадена на брега, не може да продължи гонката и се 
класира „Не завършила”. Изключение се прави ако е извикала „Препятствие” 
и друга яхта е попречила на маньовъра й. В този случай наказанието се 
налага върху тази яхта. 

17. Състезателят уведомен за наказание, го изпълнява до следващия знак. В 
противен случай, той получава класиране на последно място плюс 2 точки и 
задължително напуска гонката. 

18. Указанията относно преминаването дадени от наблюдателите на вехите по 
време на гонката не подлежат на протест. Не преминала от правилната страна 
яхта се връща, като в противен случай се наказва с последно място плюс 2 
точки и задължително напуска гонката. 

19. Преминаването на финалната линия от която и да е част от лодката или 
нейната екипировка се счита за финал, дори и яхтата да се върне назад. 

20. По време на състезанието, лодки се наказват с наказание „едно завъртане”. 
При особено тежки сблъсъци причинили аварии в потърпевшата яхта, старши 
съдията може да наложи наказание „Две завъртания”. 

21. При безветрие след стартиране на гонката, 30 минути след началния сигнал: 

 Ако има една или повече преминали финала лодки, останалите 
получават точки по реда на положението си по полигона. 

 Ако никоя лодка не е финиширала гонката се анулира. 

22. Протести се приемат за решения на съдиите на старта по установения от 
правилника ред. 

23. Жури за разглеждане на протеста ще бъде събрано от старши съдията веднага 
след гонката. То ще се състои от трима не участващи в проблема състезатели. 
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24. Старши съдията може за дисквалифицира за съответната гонка, състезатели 
имащи непристойно поведение към съдии или други състезатели. 

25. Всеки състезател може да поиска време от 5 минути за отстраняване на 
повреда само един път по време на гонките за отделен клас. Той получава три 
минути дадено време и две минути от пред стартовото време. 

26. Класирането е по системата I – 0 / II - 1.7 / III – 3 / IV – 4 и т.н. наказателни 
точки. Победител е състезателят получил най–малко точки от проведените 
гонки. 

27. След края на всяка гонка резултатите се обявяват от секретаря на 
състезанието на информационното табло. 

28. Районът за управление на моделите от брега е неограничен. 

 

Молим ВИ, да спазвате обявените срокове и график от програмата на регатата. 
Призовава ме Ви да спазвайте правилата, за да направим състезанието спокойно, 
привлекателно и изпитаме удоволствие от срещата ни. 

 

Попътен вятър приятели. 

Три фута под кила. 
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