
 

 

 

 

 

 



 

 

Скорегований щодо нових правил класу 470, Лютий 2013 

 
Порушення правила 42, 

які найчастіше трапляються у класі  

470 

  
 

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЯК ПОСІБНИК ДЛЯ СУДДІВ І ЗМАГУНІВ 

 

ПРИНЦИПИ: 
Судді мають визнавати за змагунами право на помилку, але у разі вони певні того, що змагун порушує правило 
42, вони мають діяти, захищаючи інтереси тих змагунів, які правила не порушують. 
 
ПРАВИЛА КЛАСУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРАВИЛО 42: 
 
Розділ C – Погодні умови для перегонів – набрав сили з 11 лютого 2013 

C.1.1(a) – Загальні правила 
C.1.1 ПРАВИЛА 
(a) Наступні правила ПВП 2013-2016 мають застосовуватися так, як зазначено нижче: 

(1) Якщо швидкість вітру, від краю до краю дистанції, є явно більшою за 8 вузлів, то 
перегоновий комітет може подати сигнал, відповідно до ПВП Додаток Р5 що пампінґ, рокінґ і 
учінґ є дозволеними. Це змінює правила 42.2(a), 42.2(b) і 42.2(c).  

 
Особливі технічні прийоми, притаманні класу, і порушення правил 
Як результат падіння швидкості вітру нижче того рівня, коли ігнорується правило 42 за швидкості 8 вузлів, 
нагляд суддів за правилом 42 охоплює дуже невеликий діапазон вітру 4 – 8 вузлів. За вітру у цьому 
діапазоні перегонці високого класу застосовують менше силових рухів, адже керування судном у спокійній 
манері є кращим для збереження потоку на вітрилах без зривів. За вітрів з швидкостями більшими, ніж 8 
вузлів, коли піднесено прапор О (ОСКАР), перегонці класу 470 можуть застосовувати пампінґ, рокінґ і 
учінґ, як за вітрилення проти вітру, так і за вітром, після підготовчого сигналу. Заборона на скалінґ діє весь 
час і послаблення правил щодо дій стерном не є дозволом робити повторні повороти оверштаг, або 
фордевінд, і не відміняє заборони будь-яких поодиноких дій, що просувають судно. Найбільша проблема 
для перегонців виникає тоді, коли вітер зростає за 8 вузлів, а прапор ОСКАР не піднесено. Перегонці 
підсвідомо починають застосовувати деякі із заборонених дій, список яких наведено нижче.  
 
СТАРТИ 
 
1. Один рокінговий гойдок  (Один гойдок) 

 Будь який гойдок на старті має бути таким, аби явно не просувати судно 
 
Дозволені дії : 

 Один гойдок, який не є таким, що явно просуває судно.  
 
Заборонені дії: 

 Один гойдок, який явно просуває судно – ОСНОВНЕ 4  
 Повторне гойдання судна - 42.2(b)(1) 

 
Збір даних для висновків: 

 Чи спричиняє змагун гойдок судна? 
 Чи кожний окремий гойдок не є таким, що явно просуває судно? 
 Чи є гойдання повторними (більш, ніж одноразовими)? 

 

2. Скалінґ 
 



 



Скалінґ (галанення) частіше проявляється за слабкого вітру, особливо коли біля стартової лінії судно 
потрапляє у пастку між іншими суднами.  
 
Дозволені дії: 

 Скалінг, навіть енергійний, коли судно є на курсі, вищому за щільний бейдевінд, і явно змінює 
курс до щільного бейдевінду - 42.3(d), СКАЛ 1 

 Повторні дії cтерном, аби зменшити хід – 42.3(f) 
 
Заборонені дії: 

 Скалінґ на курсі, нижчому за щільний бейдевінд, найчастіше, або за намагання раптово 
зупинити судно, спрямовуючи його до положення вітер в чоло, або задля пірнання під вітер 
іншому судну 

 Енергійний скалінґ в обидва боки – СКАЛ 2. 
 
Збір даних для висновків: 

 Чи є енергійними рухи натокою (румпелем)?  
 Чи просувають вони судно вперед, або ж чи запобігають руху судна назад?  
 Чи є судно на курсі, вищому за щільний бейдевінд і таким, що явно змінює напрямок руху до 

щільного бейдевінду. 
 Чи є скалінґовий порух противагою попередньому скалінґу? 

 
НА КУРСАХ ПРОТИ ВІТРУ 
 
1. Пампінґ тілом 
Зазвичай спостерігається на стартовій лінії або на бардіжанні проти вітру за вітрових умов 7-8 вузлів, або ж 
вище за 8 вузлів, коли не піднесено прапор ОСКАР, і головним чином стосується пампінгу тілом 
шкотового , який висить на трапеції.  
 
Дозволені дії: 

 Рухи тілом вперед-назад з метою зміни диференту судна відповідно до фази хвилі – УЧІНҐ 1  
 
Заборонені дії: 

 Пампінґ тілом, який спричиняє повторні вистьобування задньої шкаторини завдяки згинанням 
ніг матроса на трапеції, або завдяки надмірному «закручуванню» (торкуінґу) верхньої частини 
тіла – ПОМП 6. 

 
Збір даних для висновків: 

 Чи є хвилі?  
 Чи відповідають рухи тіла спортсмена хвильовим фазам?  
 Чи спричиняють рухи тіла спортсмена вистьобування задньої шкаторини? 
 Чи можете ви пов’язати рухи тіла спортсмена з вистьобуваннями? 
 Чи є вистьобування повторними? 
 Чи можуть бути вистьобування задньої шкаторини спричинені хвилями? 
 Як це проявляється у порівнянні з іншими суднами? 

 
2. Пампінґ шкотом  
За вітрових умов 6-8 вузлів стерновий виявляє тенденцію до того, аби помпувати шкотом в основному у 
ритмі, який не співпадає з фазами заходів, чи посилень, вітру, або з фазами хвилі. 
 
Дозволені дії: 

 Попускання, або підбирання вітрила в унісон із заходами вітру, посиленнями вітру, або з фазами 
хвилі – ПОМП 2 

 
Заборонені дії: 

 Підбирання, або попускання вітрила не задля реагування на зміни напрямку, або сили вітру, чи 
реагування на хвилі - ПОМП 1 

 
Збір даних для висновків: 

 Чи можуть бути попускання, і підбирання вітрила реагуванням на зміни напрямку, або сили 
вітру, чи реагуванням на хвилі? 

 Чи призводять повторні підбирання і попускання вітрила до змахувань вітрилом? 
 
3. Повороти оверштаг "перекатом" 
Перебільшені "перекати" можуть проявлятися особливо за слабкого вітру. Спортсмени на повороті 
оверштаг дуже активно працюють своїми тілами, а шкотовий посилює це ще й тим, що повисає на ванті. 



 
 
 



 
Дозволені дії: 

 Рухи тілом, що збільшують гойдок для сприяння стернуванню судном під час повороту 
оверштаг і є такими, що на завершенні повороту не збільшують швидкість судна порівняно з 
тою, яку судно мало безпосередньо перед початком повороту – РОК 8. 

 
Заборонені дії: 

 Рухи тілами, що збільшують гойдок судна на повороті оверштаг, і є такими, що збільшують 
швидкість судна безпосередньо після завершення повороту. 

 
Збір даних для висновків: 

 Чи збільшується швидкість судна після кожного окремого повороту? 
 Чи призводять рухи тіл екіпажу до зростання швидкості? 
 Чи є зростання швидкості після повороту оверштаг таким, що слідує за раптовим і значним 

зменшенням швидкості? 
 
НА КУРСАХ ЗА ВІТРОМ 
 
1. Пампінг 
Помпування спінакером на курсах фордевінд і бакштаг є одним із найчастіших порушень у класі 470, адже 
спортсмени намагаються виправдовувати свої дії тим, що ці дії є просто шкотуванням вітрила. 
 
Дозволені дії: 

 Шкотування вітрила задля керування судном за наявних умов. ПОМП 2  
 Помпувальний рух вітрилом, чи й обома вітрилами рівночасно, здійснений одноразово, або на 

одній окремій хвилі, або протягом одного пориву вітру, з метою збудження сьорфінгування, або 
глісирування, але ж аби вважатися сьорфінгуванням, прискорення судна має бути раптовим під 
час вітрилення вниз по підвітряному скату хвилі - 42.3(е) 

 
Заборонені дії: 

 Підбирання вітрила з метою зробити змах вітрилом ПОМП 1 
 Помпування спінакером, яке схоже на просте шкотування, але яке призводить до зламу форми 

наповненого спінакера і його надмірне підбирання, що повторюється у ритмічній манері – 
ПОМП 1 

 За дуже слабкого вітру повторне відпускання спінакера геть від судна і енергійне підтягування 
його на місце без збудження сьорфінгування, або глісирування 
 – ПОМП 1 

 Помпувальний рух вітрилом, коли судно уже сьорфінґує, чи глісирує – ПОМП 12 
 Здійснення за допомогою стерна помпувального руху гротом для збудження сьорфінгування, 

або глісирування, за яким одразу слідує помпувальний рух спінакером, коли судно уже глісирує, 
чи сьорфінґує. 

Збір даних для висновків: 
 Чи є наявними умови для сьорфінгування, чи глісирування? 
 Чи є один окремий помпувальний рух, здійснений на одній хвилі, або за одного пориву вітру, 

збуджувальним для сьорфінгування, або глісирування? 
 Чи не є судно, яке помпує, уже, або сьорфінгуючим, або глісируючим? 
 Чи може бути підбирання і попускання реагуванням на зміни напрямків вітру, його посилення, 

або реагуванням на хвилі? 
 Чи не створюють повторні підбирання і попускання вітрила змахування вітрилом? 

 
2. Рокінг (гойдання) 
У класі 470 Рокінг (Гойдання) зазвичай трапляється у вигляді повторних рухів тілами, як стернового, так і 
шкотового, які сидять на протилежних сторонах судна. 
 
Дозволені дії: 

 Зберігання незмінного положення екіпажу, коли остійність судна є зменшеною – РОК 4 
 
Заборонені дії: 

 Гойдання спричинені діями стерном і діями стернового і шкотового, які сидять на протилежних 
сторонах судна, і, або спричиняють гойдання, або підсилюють природне гойдання судна – 
42.2(b)(1) 

 
Збір даних для висновків: 

 Чи поновлює змагун належний нахил судна, коли остійність є зменшеною? 
 Чи спричиняє змагун гойдання судна? 
 Чи є гойдки повторними? 



 

 



 

 

КОРОТКІ ПОРАДИ 

 

1. Задавайте питання! 

2.  Якщо ви не впевнені у технічних прийомах, то щодо пояснень звертайтеся у письмовій формі, аби 

інші перегонці мали змогу скористатися з відповіді. 

3.  Якщо ви отримали покарання жовтим прапором, звертайтеся до суддів за роз’ясненнями, що вам 

можна і чого не можна робити. 

4. Не забувайте, що чим важливішими є змагання, тим гострішим є ставлення суддів до змагунів, 

отже, ваша техніка має бути дослідженою тоді як це є насправді потрібним. 

У разі виникнення подальших запитань, будь ласка, спілкуйтеся: Jacob Mossin Andersen 

jacob@andersenfredericia. dk 

 

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ МАЄ СТАТУС ТІЛЬКИ ПОСІБНИКА, ОФІЦІЙНИМИ ДОКУМЕНТАМИ Є ВИПАДКИ 

ISAF (ISAF INTERPRETATIONS). 
 

 


