
Правила за организиране и провеждане на  детска уиндсърф  регата по време на 
СЪРФ СЕСИЯ 2013 

 
 
1) Възрастови групи: 

      (Определят се по дата на раждане) 
 
 0-5 години 
 6-8 години  
 9-12 години  
 13-16 години 
 
2) Екипировка 

 
 без  ограничение в квадратурата на ветрилата 
 без  ограничение в литрите и вида на уиндсърф дъските 
 без  ограничение за ползването на шверт и централни финки 
 преди започване на официалната тренировка всеки един участник декларира с 
каква екипировка ще участва в настоящите гонки и няма право да си сменя  ветрилото 
и дъската до следващата тренировка в същия или следващия ден 
 
3) Брой гонки 

 
 броят гонки, които ще бъдат проведени по време на уиндсърф регатата зависи от 
атмосферните условия – максимален брой  гонки 6; минимален брой гонки 1 
 
4) Дистанция 
 
 Гонките по уиндсърф ще се провеждат на дистанция осмица  или слалом по вятъра 
Вехите при  тези дистанции се заобикалят от наветрената им страна ( от страната, от 
която духа вятъра) 
Дистанция осмица – състои се от две  вехи. Линията образувана от двете вехи е 
перпендикулярна на посоката, от която духа вятъра. Стартовата линия при тази 
дистанция се разполага наветрено на веха номер 2 и се определя от вехата и съдийския 
кораб, който е разположен наветрено. 
Дистанция слалом по вятъра – състои се от две и повече вехи. Стартовата линия при 
тази дистанция се разполага наветрено над вехите и се състои от съдийския кораб и 
каяк. Този вид дистанция ще бъде използван само при много силен вятър и вълни.  
 
5) Старт    
 
това е линията, която е определена за стартиране ( между знак номер 2 и съдийския 
кораб за дистанция осмица и съдийската лодка и каяк при слалом по вятъра)  
 
 възрастова група 6-8 години – участниците се подреждат в една линия на старта, 
като стартовата позиция се определя чрез жребий по време на техническата 
конфенренция преди старта на гонките.  При следващата гонка реда на стартиране се 
обръща ( най-навертеният участник застава най-подветрено). Участниците са с ветрила 
във водата,в позиция с готовност за вдигане и тръгване. При сигнал за старт всеки 
участник трябва да вдигне ветрилото и да потегли към веха номер 1. 
 възрастови групи 9-12 години и 13-16 години – участниците стартират с летящ старт.  
Дават се сигнали за 3 и 1 минути преди старта. Със сигнал  на свирка се обявяват трите 
минути, след изтичане на две минути се дава втори сигнал със свирката и се обявява 
една минута до старта и при изтичане на трите минути се дава продължителен сигнал 
и се обявява стартът.  За обявяване на една минута преди старта в съдийската лодка се 
вдига и флаг. При сигнала за старт този флаг се сваля. 



Фалшстарт – когато стартовата линия бъде пресечена преди стартовия сигнал. При 
фалшсатрт на участник – той задължително трябва да обиколи най-близкия до него 
стартови знак. Участник направил фалшстарт и необиколил стартови знак ще бъде 
дискавалифициран (DSQ) за съответната гонка. 
 
 
6) Финал  
 
 Финалната линия се определя между знак номер 2 и флаг разположен подветрено 
на знак номер 2. 
Непресичането на финалната линия води до нефиниширане в гонката. 
 
 
7) Класиране 

 
Участниците в детска уиндсърф регата 2013 ще бъдат  класирани  спрямо 
минималния брой наказателни точки събрани от всички проведени гонки.  
 
Броят  наказателни точки, ще бъде определян спрямо мястото на което е финиширал 
участникът:  
 

 Гонка № 1 

I място 1 точка 

II място 2 точки 

III място 3 точки 

IV място 
И т.н 

4 точки 

 
 
При равен брой наказателни точки на по-предно място се класира този, който има 
възможно най-добро класиране в гонките. 
При наличие на участници с равен брой точки, въпреки прилагане на предното 
правило, на по-предно място се класира участникът с повече брой  по-добри 
класирания в гонките.  
При наличие на участници с равен брой точки, въпреки прилагането на предните 
две правила, на по-предно място се класира участникът с по-предно класирене в 
последната гонка.  
 
 DNS(Did Not Start) - участник, който се е записал, но не е стартирал в дадена гонка. 
 
Класиране при DNS: получава брой точки равен на броя на записалите се  участници 
плюс 1 наказателна точка. 
 
 Пример: DNS - 10 записани +1= 11  

 
 DSQ(Disqualified) - участник, който е дисквалифициран.  
 
Участниците се дисквалифицират при: 
- пропускане на  веха; 
- непресичане на  обозначената  стартова линия; 
- незаобикаляне на знак при наличие на фалшстарт; 
- непресичане на обозначената финалната линия;   
- умишлен сблъсък с  друг състезател. 



 
Класиране при DSQ: получава брой точки, равен на броя записалите се  участници 
плюс 1 наказателна точка. 
 
 Пример: DSQ-10 записали се, 9 стартирали, 1 дисквалифициран 10+1= 11 

 
 
 DNF(Did Not Finish)- участник, който е стартирал на дадена гонка, но не е 
финиширал – участник, който не е пресякъл обозначената финална линия. 
 
Класиране при DNF: получава  брой точки равен  на броя на стартиралите в гонката 

участници плюс 1 наказателна точка. 
 
 Пример: DNF-  10 записали се, 9 стартирали, 1 нефиниширал 9+1= 10 

 
Децата ще бъдат класирани в трите възрастови групи разделени на момчета и 
момичета. 
 
8) Награждаване   
 
награждаването в уиндсърф регатата ще се проведе на 7 септември 2013 в 22.00 ч в 
градината на бар By The Way. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвено от  организаторите на Сърф Сесия 2013 
 
 

Правила за провеждане на  детска регата по хавайски сърф по време на СЪРФ 
СЕСИЯ 2013 

 
1) Възрастови групи: 
      (Определят се по ЕГН) 
 6 - 8 години  
 9-12 години  
 13-16 години 
 
2) Оценяване 
Всеки участник получава резултат от 0.5 до 10 точки за всяка хваната вълна в сет 
 
Всеки участник ще бъде оценяван  по три основни критерия:  
-   избор на вълна (големината на вълната, която се хваща);  
-  бързина на изправяне (колкото по бързо се изправят участниците върху дъската, 
толкова по-висока оценка получават); 
-  линия на движение 
 Направо по вълната – най-малко точки 
 По диагонал  



 Зовои на вълната и трикове 
 
При  изправяне на дъската, но без движение по вълната  се присъждат:  

за малка вълна  - минимален  брой точки (0.5) 
за по-големи и трудни вълни до 1.5 точки  

 
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник за един сет е 20 
точки, като за оценката се взимат двете най-добри вълнина участника по време на сета. 
 
Максималният брой сетове, които ще бъдат проведени по време на Сърф Сесия 2013 
ще бъде три, а мнималният 1. 
 
За крайното класиране се сумират точките от проведените сетове, като за победител се 
определя участникът с най-голям брой точки. 
 
БЕЗОПАСНОСТ 
 
Предимство има този, който е най-близо до точката на пречупване на вълната.  
 
На участници, които се връщат и попречат на  друг участник да тръгне по вълна  се 
отнема  1 точка от най-добрата  им вълна. 
 
Участник,  който умишлено попречи на друг участник, ще бъде дисквалифициран. 
 
Успех на всички участници! 

От организатоеите на Сърф Сесия 2013 
 
 


