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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДОДАТКОВИЙ ПУНКТ 

ДЛЯ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ІНСТРУКЦІЙ 

НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ. 

 

Відповідно до рекомендацій Розділу N Посібника ISAF для суддів-рефері Комітет ВФУ по 

проведенню змагань рекомендує застосовувати на українських змаганнях пункт 

вітрильницької інструкції на кшталт пропонованого нижче: 

 

X* Судна і особи підтримки 

X.1 [Всі застосовні правила щодо катерів підтримки викладено тут та у 

ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАСТАНОВАХ ЩОДО ТРЕНЕРСЬКИХ КАТЕРІВ] __ 

X.2 [Належна поведінка][ Негідна чи неправомірна поведінка] __ 

X.2.1 Підтримуючі особи мають не (вказати чого не можна робити) та мають не 

припускатися злісно неправомірної поведінки, в тому числі брутального порушення 

правил, проявів хамства чи невихованості, або ж непорядної поведінки, чи 

непорядних вчинків. __ 

X.2.2 Якщо протестовий комітет із своїх власних спостережень або із отриманої 

доповідної, чи рапорта, завважить, що підтримуюча особа можливо порушила 

вимоги, зазначені у пункті Х.2.1 ВІ, то ПрК може розпочати слухання. __ 

X.2.3 Протестовий комітет у складі принаймні трьох членів може провести слухання за 

процедурним порядком, що його відображено у ПВП 63.2, 63.3, 63.4 та 63.6, 

надавши підтримуючій особі всі права, що є належними для сторони у протесті. __ 

X.2.4 Якщо протестовий комітет вирішить, що підтримуюча особа порушила пункт Х.2.1 

вітрильницької інструкції, то він може звернутися з вимогою про скасування для 

такої особи акредитації, заборонити доступ до місць проведення і обслуговування 

регати, або вжити інших заходів у межах своєї юрисдикції. 

На додаток до цього заявочний бланк, чи запис на участь можуть бути змінені з тим, 

аби власник/змагун/батьки, чи опікуни неповнолітнього учасника, були зобов'язані 

підписати у записі на участь формулювання про те, що тренери, та інші підтримуючі 

особи, також підпадають під дію вітрильницької інструкції регати. За іншим 

варіантом можна запровадити окрему заявку для тренерів та інших підтримуючих 

осіб. 

* Номер пункту Вітрильницької інструкції 


