
 

 

 

Приписи ВФУ до 

ПРАВИЛ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 2021–2024 

 

 

Припис НПО України до правила 60.1: 

(1)  Якщо регламентом про перегони і вітрильницькою інструкцією повноважний 

організатор запроваджує протестовий внесок, то його розмір не може бути більшим 

за 100 (сто) гривень на змаганнях дорослих і за 30 (тридцять) гривень – на дитячих 

та юнацьких змаганнях. 

Припис НПО України до правила 67: 

У разі виникнення питання про відшкодування пошкодження матеріальної частини, 

спричиненого порушенням правила частини 2, матеріальна відповідальність покладається 

на заявника судна, яке спричинило пошкодження через порушення ним правила. 

Припис НПО України до правила 75: 

(1)  Кожний учасник, аби бути допущеним до змагань, окрім відповідності вимогам 

правила 75, має також вміти плавати і мати дозвіл лікаря на участь у змаганнях. 

(2)  Кожний учасник має бути членом своєї Національної Повноважної Організації. Від 

спортивних організацій України до змагань з вітрильницького спорту можуть бути 

допущені тільки члени Національної Повноважної Організації України, або члени 

дитячо-юнацького товариства, яке є приналежним до Повноважного 

територіального осередку НПО України. 

(3)  Кожний учасник, який подав заявку на участь, тим самим засвідчує, відповідно до 

засадничого правила 4, що він бере на себе зобов'язання додержувати Правил 

вітрильницьких перегонів і всіх інших правил, за якими проводитимуться ці 

перегони, а також, дає собі звіт у тому, що згідно з засадничим правилом 3 бере 

участь у перегонах на свій власний розсуд і відповідальність. 

Припис НПО України до правила 86.3: 

У разі зміни правил задля їх вдосконалення, або ж для випробовування запропонованих 

правил, обмеження, що їх зазначено у правилі 86.1 не застосовуватимуться, але на такі 

зміни обов'язково має бути отримано попереднє письмове погодження комітету НПО 

України по проведенню змагань.  

Припис НПО України до правила 89.1(е): 

Якщо за правилом 89.1 (е) повноважним організатором змагань є не приналежна до НПО 

України фізична або юридична особа спільно з приналежним до НПО України клубом, то 

для проведення таких змагань необхідно або отримати згоду НПО України, або ж вони 

мають проводитися спільно з НПО України, чи під безпосереднім наглядом (патронатом) 

НПО України. 

 

 



Припис НПО України до правила 91 (а): 

(а)  На змаганнях, що входять до Класифікаційної системи України (Ранг - листу), має, 

відповідно до правила 91(а), призначатися самим Повноважним організатором 

протестовий комітет зі статусом національного журі на наступних засадах: 

Протестовий комітет зі статусом Національного журі 

(1)  Національне журі має складатися із голови і, якщо заплановано таку посаду, 

його заступника, та інших членів, загальним числом принаймні п'ять. 

Переважно це мають бути Національні судді. Журі може призначити 

секретаря, який має не бути членом журі. Не більш, ніж два члени журі 

можуть бути із одного регіону. 

(2)  Принаймні половина складу Національного журі включно з головою журі має 

бути погоджена з комітетом НПО України по проведенню змагань. 

(3)  Якщо у повному складі Національного журі через захворювання або 

непередбачені поважні обставини залишилося менше, ніж п'ять членів, і 

кваліфікована заміна не є можливою, то Національне журі зберігатиме 

належний статус, допоки складатиметься принаймні із трьох членів. Як 

мінімум двоє із них мають бути Національними суддями. У разі Національне 

журі складатиметься з трьох або чотирьох членів, то вони мають бути 

принаймні з двох різних регіонів. 

(4)  Ухвали Національного журі, склад якого призначено неналежним чином, 

незалежно від посилання регламенту перегонів на правило 70.5, підлягають 

апеляції. 

(5)  Національне журі, склад якого належним чином затверджено комітетом НПО 

України по проведенню змагань, має ті самі права і обов'язки, які є 

властивими для міжнародного журі за правилами N2.1, N2.2, N2.3, але право 

на безпосереднє керування Перегоновим комітетом, що його передбачено 

правилом N2.3(b), може бути надане Національному журі тільки Президією 

НПО України за поданням тільки комітета НПО України по проведенню 

змагань або Повноважного організатора. 

(b)  На змаганнях, які проводяться за регламентом перегонів, що його погоджено з НПО 

України, протестовий комітет, про який йдеться у правилі 91(а), має призначатися 

самим Повноважним організатором. Не менше, ніж двоє осіб із його складу, мають 

бути Національними суддями. Особа голови протестового комітету має бути 

погодженою з комітетом НПО України по проведенню змагань. У разі необхідності 

члени такого протестового комітету можуть виконувати обов'язки членів 

перегонового, та інших комітетів, за сумісництвом. 

(c)  Такий Протестовий комітет, склад якого погоджено з комітетом НПО України по 

проведенню змагань, має ті самі права і обов'язки, які є властивими для 

міжнародного журі за правилами N2.1, N2.2, N2.3, за винятком права, що його 

передбачено правилом N2.3(b), на безпосереднє керування Перегоновим комітетом. 

Припис НПО України до правила 91(b): 

У разі призначення, відповідно до правила 91(b), Міжнародного журі на змагання, які є у 

межах юрисдикції НПО України, погодження з нею такого призначення є необхідним 

 


