
ПОРЯДОК ВИМІРЮВАННЯ КРЕЙСЕРСЬКИХ ЯХТ.

Вимірювання крейсерських яхт проводиться для визначення перегонового бала та 
відповідному йому коефіцієнта гандикапу, які використовуються при визначені 
результатів перегонів.
Вимірювання яхт, власники або екіпажі яких, є членами Вітрильної федерації України,

проводиться вимірювачами ВФУ, що мають відповідне посвідчення, або, за дорученням 
вимірювачів – стажистами - вимірювачами.

Власник яхти, або його представник – капітан, який повинен мати юридично 
затверджене доручення, повинні звернутися до вимірювача із заявою про обмір та 
представити наступні документи:

1. Квиток члена ВФУ;
2. Довідку про сплату членських внесків до ВФУ у поточному році;
3. Акт технічного огляду яхти на поточний рік;
4. Свідоцтво спортивного вітрильного судна, або довідку про що таке 

знаходиться на оформленні;
5. Чек про сплату безповоротної фінансової допомоги ВФУ від яхти;
6. Судовий білет.

Вимірювання проводиться на березі та на воді, тому власник зобов’язаний 
представити вимірювачу яхту, відповідно встановлену та споряджену згідно з вимогами 
Правил. Присутність власника або його представника при вимірювані, а також допомога 
вимірювачу в процесі роботи, є обов’язковою умовою.

При підготовці яхти до обміру слід користуватися „Правилами вимірювання” та 
порадами вимірювача. Добре знання Правил власником сприяє встановленню довіри до 
вимірювача та скорочує час обміру. Із свого боку, вимірювач зобов’язаний відповідати на 
всі запитання та пояснювати власнику свої дії в процесі роботи.

В результаті вимірювання яхти вимірювач має заповнити „Протокол вимірювання”
підписати його та поставити штамп.

Власник, або його представник, мають також підписати „Протокол вимірювання”, 
підтверджуючи своїм підписом згоду з тими даними, які там вказані.

Для своєчасного одержання „Вимірювального свідоцтва” необхідно надіслати до 
Комітету вимірювачів ВФУ „Протокол вимірювання” не пізніше 31 травня поточного 
року. Вимірювальні свідоцтва за протоколами, які надійдуть пізніше вказаної дати, будуть 
видаватися в залежності від зайнятості секретаря ВФУ.

Після одержання „Вимірювального свідоцтва” від ВФУ, вимірювач зобов’язаний 
перевірити відповідність даних, підписати, поставити штамп та видати його власнику.
У випадку, якщо є дані, які не відповідають „Протоколу вимірювання”, „Вимірювальне 
свідоцтво” повертається до ВФУ.

Термін дії „Вимірювального свідоцтва” один рік. Якщо за цей час не відбулося зміни 
розмірів яхти, вказаних в Правилах, або зміни власника, „Вимірювальне свідоцтво”, за 
заявою власника, може бути подовжене. В іншому випадку, має бути проведено новий 
переобмір яхти.

Головний вимірювач ВФУ Л.Ф.Коваленко.


