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REGULAMENTUL REGATELOR 12 
 

 
Cuvânt înainte 

 
 

„Regulamentul regatelor 12" (în continuare RR 12) este un document de principiu al NAVIGA întocmit în 
concordanță cu celelalte documente NAVIGA. 
Prin această formă a RR 12 s-a încercat reducerea într-o măsură cât mai mare a diferențelor între regulile 
concursurilor de navigație cu vele ale RSD şi RR 12. Datorită acestei forme a RR 12 ar trebui ca participarea 
concurenților la regatele ambelor asociații să fie posibilă fără multe probleme de adaptare. Au fost însă 
făcute unele modificări şi completări care ar trebui să aibă ca efect o mai bună adaptare la necesitățile 
speciale ale navigației cu iahturi telecomandate. 
Aceste reguli au fost create de Dl. Mag. H. Turk 
Revizuite de Dl. Karl Schmidt în 2011. 
 
 

Partea întâi 

INTRODUCERE 

Domeniul de valabilitate a acestor reguli 

a) Durata de valabilitate 

Aceste reguli pentru regate ale NAVIGA sunt valabile începând de la publicarea lor și înlocuiesc 
regulamentul de regată RR02, care îşi pierde valabilitatea cu aceeași dată. Valabilitatea acestui regulament 
de regată (12) se menţine - cu eventuale completări - cel puțin până la finele anului 2014. 

b) Aplicarea obligatorie a acestor reguli 

Aceste reguli sunt obligatorii pentru toate regatele de vele oficiale ale NAVIGA. Acestea sunt în orice caz: 
- Campionatele mondiale 
- Campionatele continentale 
- Regate amicale cu participare internațională 
Asociațiilor regionale afiliate la NAVIGA, li se recomandă să efectueze de asemenea și manifestările 
naţionale, după aceste reguli. 

Manifestările oficiale ale NAVIGA 

Ca manifestări oficiale ale NAVIGA, sunt valabile numai acele manifestări care sunt cuprinse în 
calendarul de întreceri ale NAVIGA. Calendarul de întreceri NAVIGA, se publică anual de către secretariatul 
general. 

Anunţarea unei manifestări pentru înregistrarea ei în calendarul NAVIGA, trebuie prezentată la 
secretariatul general până la 30 Octombrie, pentru anul viitor. Anunţarea trebuie să cuprindă următoarele 
date: 
- Felul manifestării (regată internațională, regată amicală, etc.) 
- Data manifestării. 
- Clasele pentru care se organizează. 
- Numele şi adresa organizatorului. (adresa de înscriere). 
- Data limită de înscriere. (data ştampilei poștei). 
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Campionatele mondiale ale NAVIGA se organizează la fiecare doi ani pentru toate clasele. 
O astfel de manifestare poate fi recunoscută ca regată internațională oficială doar dacă au fost 

invitate toate țările membre ale NAVIGA, și la care, pe lângă țara organizatoare, vor trebui să participe cel 
puțin alte două ţări iar comisia de concurs se va preocupa în mod corespunzător de aplicarea acestor reguli. 

La o regată internațională nu poate fi respinsă nicio înscriere care corespunde clasei de concurs. 
La regatele amicale, cu participare internaţională, organizatorul are dreptul de a limita numărul 

înscrierilor. Modul de efectuare a limitării trebuie să fie consemnat în anunțul de cursă. Pentru a putea fi 
valabilă ca manifestare oficială NAVIGA, trebuie totuși ca pe Iângă ţara organizatoare să participe cel puțin 
două alte ţări membre. 
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Definiții 

Definițiile precum şi introducerea fiecărei părți, se consideră de acelaşi rang ca și regulile. 

REGATĂ O regată se compune din mai multe manșe și acestea se compun Ia rândul lor din mai multe 
curse desfășurate în serii (în funcţie de sistem şi numărul de serii). Rezultatele parțiale de la fiecare serie și 
cursă dau prin însumarea lor un rezultat al regatei, obținut aplicând metoda de calcul specifică fiecărui sistem 
în parte. 

MANȘĂ O manșă este o parte dintr-o regată. Ea reprezintă numărul minim de curse necesare pentru ca 
toate iahturile să fi navigat în serii, fiecare în seria în care a fost repartizat. 

AMÂNARE. O cursă poate fi amânată înainte de ora stabilită pentru startul ei și poate fi începută sau 
anulată mai târziu. 

ÎNTRERUPERE. O cursă care este întreruptă sau anulată de către comitetul de cursă dar poate fi 
navigată din nou mai târziu. 

ANULARE.  O cursă anulată este o cursă al cărei rezultat nu va fi luat în considerare la calculul 
rezultatului final. 

AJUTOR. Un ajutor este o persoană care este recrutată de către concurent în timpul unei regate pentru 
prestarea unor servicii auxiliare. 

ÎN CURSĂ. O ambarcațiune se găsește în cursă începând de la semnalul său de pregătire până când 
fie a trecut linia de sosire și se găseşte dincolo de linia de sosire şi balizele de marcare a sosirii sau a 
abandonat sau până când comitetul de cursă a semnalizat o rechemare generală, o amânare sau o 
întrerupere. 

STARTUL (PORNIREA). O ambarcațiune pornește dacă după semnalul său de start o anumită parte a 
corpului (carena navei) său sau din echipamentul său traversează pentru prima oară linia de start spre 
partea traseului de cursă. 

SOSIREA. Se consideră că un iaht trece linia de sosire atunci când o parte a corpului său intersectează 
linia de sosire pe direcția cursului venind de la ultima baliză, după ce au fost îndeplinite eventualele obligaţii 
de penalizare conform regulii 52.2 (atingerea balizei). 

LUFFING - URCARE ÎN VÂNT. Este o modificare de curs spre direcția din care bate vântul. 

VOLTA. Un iacht face volta (voltează) atunci când execută o manevră prin care prova lui se rotește 
până ajunge în vânt și continuă rotirea în același sens până când velele sale sunt din nou stânse față de 
vânt. 

CĂDERE SUB VÂNT. Căderea sub vânt este o modificare de curs spre direcția către care bate vântul. 

AMPANAREA. Un iaht ampanează atunci când execută o manevră prin care pupa sa se rotește până 
când ajunge în vânt și apoi își continuă mișcarea până când ghiul randei (velei mari) trece dintr-un bord în 
altul peste axul longitudinal al iahtului. 

PE UN BORD. Un iaht este pe un bord (cu vânt de la babord sau vânt de la tribord) atât timp cât nu 
execută o manevră de voltă sau de ampanare. Un iaht este pe bordul care corespunde părţii lui de sub vânt. 

CU VÂNT STRÂNS. Un iaht navighează cu vânt strâns atunci când navighează pe cel mai mic unghi 
posibil în direcția vântului. 

SUB VÂNT – ÎN VÂNT. Latura din vânt a unei nave este partea navei expusă direct vântului. Cealaltă 
latură este latura de sub vânt. Altfel spus, partea de sub vânt este partea navei în care se găsește vela mare 
la un anumit moment. Dacă două nave navighează având vântul din aceeași parte, nava aflată în partea de 
sub vânt a uneia din cele două nave este navă sub vânt. Cealaltă navă este navă în vânt. 

CLAR LA PUPA - CLAR LA PROVA — SUPRAPUNEREA. Un iaht este în drum liber înapoi față de alt 
iaht atunci când orice parte a lui, în condiții de navigație normale, se găsește înapoia unei drepte 
perpendiculare pe axul iahtului dinaintea lui, perpendiculară dusă prin punctul cel mai din pupa al acestuia 
sau echipamentului său în condiții normale de navigație. Celălalt iaht este în drum liber înainte. Două 
ambarcațiuni sunt angajate atunci când nici una nu este în drum liber înapoi. Aceste noțiuni se aplică doar 
ambarcațiunilor cu aceleași mure. În situația în care se aplică regula ”1e” noțiunile se applică și 
ambarcațiunilor cu mure diferite.  

DRUMUL NORMAL. Drumul pe care trebuie să navigheze o ambarcațiune pentru a trece cât mai 
repede linia de sosire în absența celorlalte ambarcațiuni la care se face referire în regula unde este 
menționat drumul normal. Înainte de semnalul de start nu există niciun drum normal. 

BALIZĂ. Un obiect care conform instrucțiunilor de cursă trebuie ocolit pe o anumită parte. Dispozitivul de 
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ancorare al acestuia precum și obiectele prinse din întâmplare sau cu timpul de acesta, nu sunt considerate 
că aparţin de acesta. 

OBSTACOL. Orice obiect pe care o ambarcaţiune care navighează direct spre el sau sau la o distanță 
de o lungime a carenei sale față de el nu îl poate ocoli fără o schimbare substanțială a cursului. Un obiect 
care poate fi ocolit în siguranță doar pe o singură parte și o zonă astfel delimitată în instrucțiunile de cursă 
constituie de asemenea obstacole. Totuşi o navă care concurează nu este obstacol pentru alte ambarcaţiuni 
decât dacă li se cere să o evite. O ambarcațiune navigând pe drumul ei sau o ambarcațiune concurând nu 
constituie niciodată un obstacol continuu. 
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Partea a 2-a 

ORGANIZAREA REGATELOR 

Regulile din partea doua se referă la obligaţiile şi responsabilităţile comitetul de cursă în desfăşurarea 
unei regate și la semnificația semnalelor pe care le dă, precum și alte măsuri pe care le întreprinde. 

2.1. Împuterniciri în privinţa manifestărilor, desfăşurarea și aprecierea de către arbitri a 
rezultatelor. 

2.1.1. Regatele se organizează de către: 

a) NAVIGA (campionatele mondiale)  
b) O asociaţie membră a NAVIGA (regate internaţionale sau regate amicale) 
c) O asociaţie recunoscută de un club membru NAVIGA (regate amicale);  

Acestea vor fi numite în continuare organizator. 
Organizatorul unei regate se poate folosi de serviciile unei alte organizaţii (de exemplu un club) pentru 

organizarea și desfășurarea unei regate. Entitatea care pune în practică organizarea și desfășurarea regatei 
va fi denumită în continuare gazdă. Toate regatele trebuie pregătite, desfăşurate și arbitrate conform acestor 
reguli ale NAVIGA. Organizatorul numește un comitet de cursă și publică anunțul de cursă în care se anunță 
condițiile de participare la eveniment conform regulii 2.2 (anunțarea regatelor). 

2.1.2. Comitetul de cursă. 

Având în vedere și unele eventuale indicaţii ale organizatorului, toate cursele trebuie desfăşurate sub 
conducerea comitetului de cursă în concordanţă cu precizările și condiţiile făcute publice și vor fi arbitrate în 
concordanță cu acestea. Comitetul de cursă este autoritatea supremă a regatei. 
Comitetul de cursă se compune din: 

a).  Un reprezentant al prezidiului NAVIGA (numai la campionatele mondiale) 
b).  Juriu 
c).  Conducerea punctului de start 
La campionatele mondiale membrii comitetului de cursă trebuie să fie confirmaţi de către prezidiul 

NAVIGA. Membrilor comitetului de cursă le revine pentru presterea activităţii lor o indemnizaţie conform 
precizărilor în acest sens ale NAVIGA. 

Comitetul de cursă va acționa în cadrul acestor reguli și ale instrucțiunilor de navigație și trebuie să 
decidă în toate problemele în concordanţă cu acestea. La campionatele mondiale şi regatele internaţionale 
compoziţia şi funcţiile comitetului de cursă sunt obligatorii aşa cum sunt descrise în acest regulament. La 
toate celelalte regate pot fi acceptate unele abateri. Astfel de abateri trebuie totuşi făcute publice prin anunțul 
de cursă. 

2.1.3. Juriul. 

Se compune din minimum trei arbitri internaţionali. La campionatele mondiale cel puțin doi din aceşti 
arbitri trebuie să aparţină clasei „A" şi să provină din trei ţări diferite. Juriului i se pun la dispoziţie forţe 
ajutătoare în funcţie de nevoie. Deciziile juriului sunt definitive. Împotriva lor nu se poate face contestaţie. 

2.1.4. Comitetul de cursă. 

Se compune din conducătorul punctului de start şi din observatori. În afară de aceasta, comitetului de 
cursă  trebuie să i se pună la dispoziţie ajutoare în funcţie de situație (secretară, personal auxiliar tehnic, 
bărci de recuperare, etc.). 

Conducătorul punctului de start la campionatele mondiale trebuie să posede calificarea unui arbitru 
superior; observatorii pot fi persoane care cunosc regulamentul, chiar fără calificare de arbitru internaţional. 

Pentru fiecare opt iahturi dintr-o cursă trebuie desemnat cel puțin un observator. 

2.1.5. Primirea protestelor scrise. 

Juriul are competența exclusivă pentru primirea, preluarea, negocierea şi aprecierea protestelor scrise 
şi a propunerilor privind compensările. 

2.1.6. Luarea deciziei. 

a) Comitetul de cursă şi juriul iau deciziile lor cu majoritate simplă. 
b) Conducătorul punctului de start ia singur hotărârile, după consultarea cu observatorii, pe propria 
răspundere. 

2.1.7. Respingerea înscrierilor. 

Înscrierile anunțate în cadrul cotei de înscrieri stabilite nu vor fi respinse decât dacă acest lucru se face 
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în cadrul unor hotărâri de limitare a înscrierilor în limitele unor cote. Cotele de înscrieri se anunță public.  

2.2. Anunțarea regatelor – Anunțul de cursă. 

Anunțarea publică a regatei trebuie să conțină următoarele informații: 

a) Organizatorul şi denumirea regatei. 
b) Dacă regata se va desfăşura conform acestor reguli iar dacă este cazul, toate modificările şi 

completările de reguli care vor fi aplicate în cadrul regatei. 
c) Clasele pentru care se organizează regata, condițiile de participare şi de înscriere (taxa de start) 

precum şi indicaţii cu privire la limitarea înscrierilor. 
d) Adresa unde se fac înscrierile și data limită pentru înscriere. 
e) Ziua, locul şi ora înregistrării, precum şi ora primei curse și programul de desfăşurare a regatei. 
f) În ce sistem se organizează regata şi penalizările prevăzute în cadrul regatei.  
g) Titlurile, medaliile, diplomele şi alte premii acordate. 
h) Detalii cu privire la frecvențele admise şi alte indicaţii despre telecomandă şi cuarţurile de schimb. 
i) Dacă atingerea marcajelor de traseu de către un iaht în timpul cursei este permisă sau interzisă. 

2.3. Instrucţiunile de navigaţie cu vele. 

2.3.1. Startul. 

Aceste reguli trebuie completate cu instrucțiuni de cursă scrise, care au aceeași putere cu a regulilor de 
cursă şi pot modifica un regulament de desfășurare de cursă prin anunțare expresă. Aceste instrucțiuni de 
cursă nu pot să modifice regulile primei părţi şi ale părţii a 4-a ale regulamentului regatei. 

2.3.2. Conținutul instrucțiunilor de cursă. 

Instrucțiunile navigației cu vele trebuie să conțină următoarele date: 

a) Abaterile de la regulamentul de desfășurare al regatei, atât timp cât acestea se referă la o regată, 
iar anunțul de cursă a fost deja publicat. 

b) Modul de desfăşurare a cursei şi planificarea curselor regatei cu timpul de start al claselor 
respective şi traseele care trebuie navigate. Realizarea unei planșe cu descrierea traseului este 
recomandată. 

c) Descrierea liniei de start, a procedeului de start, precum şi eventualele semnale speciale, dacă 
astfel de semnale vor fi folosite. 

d) Descrierea liniei de sosire precum şi eventuale indicaţii speciale pentru trecerea liniei de sosire. 
e) Limitarea timpului pentru traversarea liniei de sosire în cazul în care este prevăzută o asemenea 

limită. 

f) Sistemul de punctare dacă sistemul de regată aplicat se abate de la aceste reguli ale sistemului 
recomandat, inclusiv procedura de departajare la egalitate de puncte. 

g) Descrierea spatiului de mişcare care stă la dispoziţia concurentului în timpul cursei (punct de start, 
loc de lansare) și al locului pentru parcarea iahturilor între curse. 

h) Locul afișierelor pentru anunțuri (împărțirea pe serii, rezultatele cursei, etc.). 
i) Ce fel de penalizări sunt prevăzute pentru regată. 

Instrucțiunile de cursă trebuie să conţină și următoarele indicații suplimentare: 

j) Indicații despre particularităţi ale zonei de desfășurare a regatei (adâncimi mici, curenți, etc.) 
k) Zona de start (zona în care trebuie să se găsească iahturile înainte de start). 
l) O limită de timp pentru traversarea liniei de sosire de către iahturi cu excepția primului iaht. 
m) Numărul de curse care sunt necesare pentru calificarea regatei.  
n) Procedeele pentru măsurarea respectiv verificarea iahturilor. 
o) Semnale speciale ale regatei. 
p) Prevederi privind întoarcerea iahturilor pornite prea repede în cursă (start timpuriu). 

 

2.3.3. Distribuirea instrucțiunilor de navigație cu vele. 

Instrucțiunile de cursă trebuie să fie înmânate fiecărui iaht înscris cu ocazia înregistrării. 

2.3.4. Modificări ale instrucțiunilor de navigație cu vele. 

Comitetul de cursă are voie să modifice instrucţiunile de cursă înaintea unei curse, în timpul unei regate, prin 
afişarea din timp la avizierul oficial pentru anunțuri. Anunțarea modificării trebuie să se facă înaintea apelului, 
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respectiv al începerii timpului de pregătire a următoarei curse. 

2.3.5. Instrucțiuni orale. 

Instrucțiuni orale pot fi date în orice moment de către conducerea centrului de start în timpul unei curse. Ele 
trebuie transmise totuşi cu un volum sonor suficient de ridicat pentru a fi auzite de toți concurenții din zona de 
start. Instrucţiuni orale transmise în alt mod în alt mod nu sunt permise decât dacă sunt în concordanță cu o 
procedură stabilită expres în instrucțiunile de cursă. 

2.4. Semnale 

2.4.1. Semnale optice. 

Se recomandă să se indice optic trecerea timpului de pregătire la centrele de start deoarece astfel se poate 
şti în orice moment cât timp mai este la dispoziţie până la următorul start. Timpul de pregătire poate fi 
anunţat însă acustic prin anunțarea intervalelor de cel mult 30 de secunde.  

2.4.2. Semnale pentru startul unei curse. 

Apelul şi timpul de pregătire. 

Fiecare concurent trebuie să se informeze singur la timpul potrivit despre sistemul de desfăşurare a regatei şi 
repartizarea cuarțurilor şi să își pregătească din timp iahtul pentru următorul start. Înainte de fiecare cursă 
fiecare concurent trebuie anunțat cel puţin de două ori înainte de începerea timpului de pregătire de către 
conducerea centrului de start cu un apel ușor de auzit. La primul apel începe timpul de pregătire. El durează 
3 minute şi serveşte pentru verificarea stației de telecomandă, pentru schimbarea cuarțurilor, pentru proba la 
apă a iahturilor şi pentru ultima asietare (echilibrare) înainte de start. 
Dacă concurenții sunt pregătiţi de start înainte de expirarea timpului de pregătire, atunci ei trebuie să anunțe 
acest lucru prin informarea corespunzătoare a conducerii punctului de start prin ridicarea unei mâini. Pe 
măsură ce toţi concurenții acestei curse sunt pregătiţi se poate porni numărătoarea inversă a minutului de 
start. 

Numărătoarea inversă a minutului de start. 

Sfârşitul timpului de pregătire se anunță cu sonoritate şi bine auzibil de către conducerea punctului de start şi 
în continuare începe direct numărătoarea inversă a minutului de start. În timpul acestei numărători inverse se 
emite un semnal sonor la intervale de câte 10 secunde. Ultimele 10 secunde se numără sonor. După 
acestea urmează un semnal acustic de start. 
Dacă la darea semnalului pentru startul unei curse se comite o eroare de timp esenţială atunci se recomandă 
să se dea un semnal general de rechemare sau prin revocare, cursa respectivă să fie amânată sau anulată 
(întreruptă). 

2.4.3. Alte semnale. 

Instrucţiunile de cursă trebuie să specifice toate celelalte semnale speciale şi să explice modul în care sunt 
folosite. 

2.5. Indicarea traseului, modificarea traseului sau a desfășurării cursei. 

2.5.1. Momentul indicării traseului. 

Traseul care trebuie parcurs va fi făcut cunoscut cel târziu până la anunțarea începerii timpului de pregătire 
şi făcut vizibil prin afişarea pe panoul de la centrul de start. Dacă vântul își schimbă direcția în timpul de 
pregătire sau din orice alt motiv comitetul de cursă hotărăște să modifice traseul cursei sau pozițiile balizelor, 
timpul de pregătire va fi acordat din nou. 

2.5.2. Amenajarea liniei de start. 

Linia de start trebuie să fie amplasată înainte de anunțarea începerii timpului pregătitor. 

2.5.3. Înaintea semnalului de start, conducerea centrului de start are voie:  

a. să scurteze traseul la una din variantele indicate în instrucțiunile de cursă; 
b. să amâne o cursă pentru a indica un nou traseu sau din alt motiv, înainte, respectiv în acelaşi timp cu 

începerea timpului de pregătire; 
c. să amâne cursa pentru o altă zi; 
d. să anuleze cursa dintr-un anumit motiv. 

2.5.4. După semnalul de start conducerea centrului de start are voie: 

a). Să întrerupă cursa și să o repornească dacă în procedura de start (pornire) a intervenit vreo greşeală. 
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b). Să scurteze traseul, să amâne sau să întrerupă cursa: 
1. Datorită vremii rele care periclitează iahturile. 
2. Datorită vântului insuficient care ar face imposibilă terminarea cursei în limita de timp stabilită. 
3. Datorită lipsei unei o balize sau deplasării ei. 
4. Dacă din oricare alte motive sunt periclitate siguranța cursei sau corectitudinea desfășurării ei 

2.5.5. Anularea unei curse după terminarea ei 

După ce o cursă a fost încheiată, juriul nu are voie să o anuleze dacă a luat măsuri corespunzătoare de 
compensare conform punctului 6.74.1. 

2.5.6. Înştiinţarea factorilor afectaţi. 

Comitetul de cursă trebuie să înştiinţeze printr-o metodă adecvată toţi concurenții afectaţi de faptul că o 
cursă este amânată sau întreruptă sau se navighează din nou. 

2.6. Linia de start şi linia de sosire. 
a). Liniile de start și de sosire trebuie să fie delimitate de două balize. 
b). Linia de start este linia delimitată de cele două balize cele mai apropiate de prima baliză din traseu. 
c). Linia de sosire este linia delimitată de cele două balize cele mai apropiate de ultima baliză din 

traseu. 

2.7. Startul unei curse. 

2.7.1. Zona de start. 

Prin instrucţiunile de cursă poate fi stabilită o zonă de start care se delimitează cu balize. Aceste balize nu 
servesc drept marcaje de traseu.  

2.7.2. Timpul de la start. 

Timpul de navigație trebuie calculat de la semnalul de start al iahtului.  

2.7.3. Lansarea la apă a iahtului. 

La începerea ultimului minut înainte de start (la semnalul de 60 secunde) toate iahturile trebuie să plutească 
libere. După începerea ultimului minut înainte de start, iahturile introduse în apă vor fi ținute la mal până la 
semnalul de start,după care vor putea fi eliberate. 

2.8. Rechemări. 

2.8.1. Rechemare individuală (izolată). 

Dacă unul sau mai multe iahturi, la semnalul de start, se găsesc cu vreuna din părţile corpului sau arboradei 
pe partea dinspre traseu a liniei de start, conducerea centrului de start trebuie să emită o rechemare 
acustică, bine auzibilă, cu denumirea iahtului respectiv, cât mai rapid posibil. 

2.8.2. Rechemare generală. 

a). Rechemarea generală se aplică în cazul unui număr neidentificat de starturi premature sau în cazul 
unei  erori în procesul de start iar atunci comitetul de cursă poate emite o rechemare acustică generală. 
Dacă nu este altfel prevăzut în instrucţiunile de cursă, pentru această cursă se pornește din nou cu timpul de 
start dând însă posibilitatea tuturor iahturilor să ajungă din nou în zona de start.. 

b). După o rechemare generală, iahturile excluse nu mai au voie să se alinieze la start la reluarea 
cursei. 

2.8.3. Agăţarea iahturilor. 

a). Dacă două iahturi se agaţă între ele în perioada de pregătire, trebuie să li se acorde ocazia să se 
desprindă. 

b). Dacă două iahturi se agaţă în minutul de start, atunci numărătoarea inversă se oprește iar iahturile 
trebuie să se desprindă. Numărătoarea inversă a minutului de start se reia după desprinderea iahturilor. 
După semnalul de start iahtul vinovat trebuie să se supună regulilor în vigoare. 

2.9. Marcarea traseului. 

2.9.1. Marcaj de traseu 

a). Dacă o baliză de traseu lipsește sau este deplasată, comitetul de cursă trebuie — pe cât posibil — 
să o readucă pe aceasta pe locul prescris sau să o înlocuiască cu una nouă cu caracteristici 
similare. 

b). Dacă este imposibil de a readuce baliza la locul ei sau de a amplasa la timp una înlocuitoare, 
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comitetul de cursă poate decide după aprecierea proprie să aplice prevederile punctului 2.5.4. 
(modificarea traseului respectiv, întreruperea cursei). 

2.10. Trecerea liniei de sosire la limita timpului. 
Dacă prin instrucţiunile cursă nu este stabilit altfel, la cursele cu limitarea timpului trecerea liniei de sosire de 
către un iaht în cadrul timpului prescris validează cursa pentru toate celelalte iahturi. 

2.11. Cursa de departajare. 
În cazul unei curse de departajare, la trecerea liniei de sosire a unei, punctele pentru locul disputat, 

trebuie să fie adunate și împărţite în mod egal. Dacă două sau mai multe iahturi, în lupta pentru primul loc în 
regată, respectiv în lupta pentru primele trei locuri într-un campionat mondial termină la egalitate, atunci 
iahturile participante - dacă este posibil – trebuie să navigheze o cursă de departajare. Dacă acest lucru nu 
este posibil, iahturile respective trebuie fie să obţină acelaşi premiu sau să împartă premiul pus în joc. 

2.12. Repetarea curselor. 
a). Dacă o cursă trebuie repetată, toate iahturile care au fost repartizate pentru seria anterioară sunt 

îndreptăţite să navigheze în cursa repetată. 
b). Un iaht care în momentul întreruperii unei curse a terminat cursa, nu mai trebuie să repete această 

cursă și obţine punctajul corespunzător poziţiei sale la trecerea liniei de sosire. Iahturile care au rămas, 
navighează cursa repetată pentru locurile rămase. 
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Partea a 3-a 

CERINŢE GENERALE 

3.17. Obligaţii pentru aprobarea (omologarea) unui iaht. 
Pentru evitarea unei excluderi ulterioare, un iaht care intenţionează să participe la o regată trebuie să 

corespundă regulilor din partea a 3-a înaintea semnalului de pregătire şi - dacă este aplicabil - în timpul 
tuturor curselor. 

3.18. Înscrieri. 
a). Înscrierea unui iaht respectiv a unui concurent pentru participarea la un campionat mondial sau la o 

regată internaţională se poate face numai prin federaţia naţională la care este înregistrat iahtul, 
respectiv concurentul. 

b). Înscrierile pentru regatele amicale se pot face direct de către concurent prin utilizarea unui formular 
de înscriere care poate fi expediat de organizator odată cu anunțul de cursă. Dacă nu a fost 
transmis nici un formular de înscriere cu toate indicaţiile care sunt conţinute în formularul de 
înscriere conform modelului anexat, înscrierea se face fără formular, în scris. 

c). Odată cu înscrierea concurentul se supune acestor reguli de desfășurare a regatelor şi condiţiilor 
anunțului de cursă și instrucțiunilor de cursă. 

3.19. Fişele de măsurători. 

3.19.1. Obligaţia fişei de măsurători. 

a). Fiecare iaht înscris la o regată trebuie să aibă o fişă de măsurători valabilă care a fost semnată de 
un măsurător autorizat (cel puţin arbitru de categoria B) al federaţiei naţionale. Măsurătorul este 
obligat să verifice indicaţiile fişei de măsurători.Toate iahturile construite înainte de intrarea în 
vigoare a unei reguli pot participa la regate dacă prezintă un certificat de măsurători valabil. 

b). Un măsurător oficial al federaţiei naţionale nu are voie să semneze fişele de măsurători ale 
iahturilor personale. 

c). La o schimbare de proprietar fişa de măsurători se transmite împreună cu iahtul iar noul proprietar 
este înregistrat în fişa de măsurători de către un centru autorizat de federaţia naţională respectivă. 

3.19.2. Menținerea stării măsurate a unui iaht. 

a). Proprietarul trebuie să menţină iahtul într-o stare care să corespundă prescripţiilor de clasă. El 
trebuie să se asigure că fişa de măsurători nu își pierde valabilitatea prin modificări făcute iahtului. Dacă 
totuşi este cazul, atunci trebuie solicitată o nouă fișă de măsurători pentru iaht iar iahtul trebuie măsurat din 
nou. 

b). Dacă se produc abateri de la toleranţele stabilite în prescripţiile de clasă datorită uzurii normale sau 
prin deteriorări, atunci fişa de măsurători nu devine nevalabilă pentru cursele tocmai încheiate, atâta timp 
cât aceste abateri nu influenţează caracteristicile de performanţă ale iahtului. Ele trebuie totuşi înlăturate, 
înainte ca iahtul să pornească din nou, atâta timp cât comisia cursei de cursă nu este de părere că nu a 
existat posibilitatea certă pentru corectarea uzurii respectiv a defectului. 

c). La o măsurătoare de control trebuie ca dimensiunile măsurate să corespundă sau să fie mai mici 
decât cele din fişa de măsurători. Dimensiunile mai mari nu sunt permise chiar dacă acestea ar fi posibile 
conform precizărilor valabile privind măsurătorile. 

3.19.3. Măsurători de rezervă la o regată. 

a). Dacă la înregistrarea unui iaht sau la cererea unui membru al comitetului cursei de cursă, un 
concurent nu poate prezenta nici o fişă de măsurători, atunci pentru acest iaht trebuie întreprinse 
măsurători de rezervă. Dacă cu această ocazie nu se constată nici o abatere de la prevederile 
clasei, iahtul poate participa şi fără fişe de măsurători la regată respectiv să continue cursa. 

b). Pentru efectuarea măsurătorilor de rezervă se percepe de la concurent o amendă egală cu de 5 ori 
taxa de start. 

3.19.4. Înregistrarea măsurătorii prin federaţia naţională. 

a). Fişele de măsurători completate trebuie înregistrate cu data de completare a acestora de către 
federaţia naţională și trecute pe o listă comună cu proprietarii iahturilor. 
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3.20. Folosirea iahturilor, iahturi de rezervă. 

3.20.1. Numărul de iahturi la un start. 

a). Fiecare concurent are voie să participe la clasa respectivă cu un singur iaht. 
b). Fiecare concurent poate introduce în locul iahtului său un iaht de rezervă, dacă iahtul său a fost 

atât de grav avariat încât o reparaţie de scurtă durată este exclusă. Acest lucru este posibil doar dacă iahtul 
de rezervă a fost înregistrat regulamentar la regată şi posedă o fişă proprie de măsurători. Permisiunea 
pentru folosirea iahtului de rezervă se obţine de la conducătorul centrului de start. 

c).  Pentru iahturile de rezervă nu se percep taxe de start. 
d).  Dacă se introduce iahtul de rezervă, acesta va fi folosit pentru tot restul regatei.  

3.20.2. Apartenenţa de clasă a iahturilor. 

Pentru fiecare iaht se permite completarea unei singure fişe de măsurători. Fiecare iaht, conform precizărilor 
de măsurare, poate fi înregistrat și măsurat în mai multe clase. 

3.21. Proprietatea iahturilor și calitatea de membru a concurentului. 

3.21.1. Relaţia dintre proprietar şi concurent. 

a). Concurentul într-o regată poate să nu fie proprietarul iahtului pe care îl dirijează. 
b). Atunci când iahtul său personal participă la cursă, proprietarul acestuia nu poate conduce alte 

iahturi în afară de cel propriu fără acordul prealabil al comitetului de cursă. 

3.21.2. Calitatea de membru a concurentului. 

Fiecare concurent trebuie să fie membrul unui club recunoscut de uniunea regională. 

3.22. Dislocarea sau modificarea de balast. 

3.22.1. Restricţii generale. 

a) Deplasarea balastului, schimbarea sau adăugarea de balast sau părţi de balast este interzisă pe 
toată durata unei regate. 

b) În timpul unei regate nu este permisă luarea sau evacuarea de apă cu excepţia apei de santină 
care poate fi îndepărtată oricând. 

c) Chila, cârma, stabilizatorul, etc., pot fi detaşabile dar trebuie folosite aceleași elemente la toate 
cursele regatei, fixate mereu în aceeaşi poziţie. Astfel de piese pot fi înlocuite după o deteriorare 
şi atunci numai după aprobarea prealabilă a conducerii centrului de start și trebuie la să fie 
înlocuite cu piese de formă, profil și greutate asemănătoare. 

3.22.2. Înlocuirea de piese ale telecomenzii. 

a). Părţi ale instalației de telecomandă de la bordul iahtului pot fi schimbate cu alte piese de aproape 
aceeaşi greutate în timpul unei regate (de exemplu schimbarea acumulatorului). Nu este permisă o 
modificare semnificativă a echilibrului încărcăturii iahtului prin astfel de schimbări. 

b). Ca modificare tolerabilă a greutăţii la înlocuirea de piese ale telecomenzii se prevede 10% din 
greutatea proprie a pieselor care se înlocuiesc. 

3.22.3. Modificări permise ale asietei (înlocuire). 

Singurele modificări permise ale asietei (echilibrului încărcăturii) în timpul unei regate sunt cele 
datorate  înlocuirii setului de velatură şi în mică măsură prin reparaţii, respectiv măsuri de înlocuire, permise 
de către conducerea centrului de start. 

3.22.4. Amenzi la modificarea nepermisă a echilibrului greutăţii. 

Atâta timp cât în anunțul de cursă şi în instrucțiunile de cursă nu s-au făcut alte precizări privind regula 
22, un iaht care încalcă prevederile regulii 22, conform regulii 74.3, este exclus din regată. 

3.23. Instalaţiile de telecomandă și alte comenzi. 
a). Dispozitivele de autocomandă şi echipamentele electronice pentru o comandă automată sau 

echilibrare, sunt interzise; 
b). Transmiterea radio este permisă numai într-o singură direcţie, de la concurent spre iaht. Excepție 

fac telecomenzile pe 2,4 GHz unde transmisia poate fi bidirecțională doar pentru binding. Transmiterea de 
informații dinspre iaht spre concurent este interzisă (semnale de tip telemetrie). 

c). Dacă în anunțul de cursă nu se stabilesc reguli de exceptare, la regatele internaţionale frecvente 
sunt admise numai instalaţii de bandă îngustă (cu lăţimea de bandă de 10 kHz). 

d). Fiecare concurent trebuie să aibă la dispoziţie, pentru dirijarea iahtului său, pe toată durata regatei, 



17 
 

cel puţin patru perechi de cuarţuri, de diferite frecvenţe, schimbabile simplu şi rapid. Aceste perechi de 
cuarţuri trebuie indicate la înscrierea pentru regată. 

e). La instalaţiile de telecomandă care necesită licenţă, concurentul trebuie să aibă asupra lui licenţa 
ţării sale de origine şi să o prezinte la cerere. Pentru dezavantajele care rezultă prin lipsa licenţei, 
concurentul este singurul responsabil. Folosirea instalaţiei de telecomandă este supusă prescripţiilor legale 
ale ţării respective unde are loc regata. Dacă informaţiile necesare sunt conţinute în anunțul de cursă, nu i se 
pot face organizatorului nici un fel de imputări. 

3.24. Publicitatea. 
Publicitatea de orice fel în timpul părţii oficiale a manifestărilor de deschidere și de închidere ale 

regatelor, inclusiv în timpul perioadei de începere şi de terminare a prezentării naţiunilor, precum şi în timpul 
premierii învingătorilor, este interzisă. 
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Partea a 4-a 

REGULAMENTUL CURSELOR 
DREPT DE TRECERE ISAF 2009 - 2013 

 

Principiul de bază 

Concurenții în sporturile cu vele se supun regulilor și se așteaptă de la ei să le respecte. Un principiu sportiv 
de bază este acela că pentru încălcarea unei reguli sportivul trebuie să accepte o pedeapsă care poate să 
fie constituită chiar și din executarea unei acțiuni.  

 

Întâlnirea ambarcațiunilor 

Regulile din partea a doua se aplică bărcilor care navighează în zona de concurs sau în apropierea acesteia 
și concurează, intenționează să concureze sau au concurat deja. O ambarcațiune care nu concurează nu va 
fi penalizată conform acestor reguli cu excepția încălcării regulii 23.1. 
 

Capitolul A 

Drept de trecere. 

O ambarcațiune are drept de trecere atunci când o altă ambarcațiune trebuie să o evite. Unele reguli din 
secțiunile B, C și D limitează totuși acțiunile unei ambarcațiuni cu drept de trecere.   

4.10. Cu mure opuse. 
Când ambarcațiunile sunt cu mure opuse, o ambarcațiune cu mure babord trebuie să evite o ambarcațiune 
cu mure tribord. 

4.11. Cu aceleași mure, angajate. 
Când două ambarcațiuni sunt cu aceleași mure și angajate, o ambarcațiune în vânt trebuie să evite o 
ambarcațiune sub vânt.  

4.12. Cu aceleași mure, neangajate. 
Când două ambarcațiuni sunt cu aceleași mure și neangajate, ambarcațiunea în drum liber înapoi trebuie să 
evite ambarcațiunea în drum liber înainte.  

4.13. În timpul voltei 
De la momentul trecerii cu prova prin vânt și până când navighează din nou cu velele strânse, o 
ambarcațiune va evita celelalte ambarcațiuni. În tot acest timp nu se aplică regulile 10, 11 și 12. Dacă două 
ambarcațiuni voltează în același timp, cea aflată în babordul celeilalte sau în drum liber înapoi trebuie să 
evite cealaltă ambarcațiune.  

 

Capitolul B 

Limitări generale. 

4.14. Evitarea contactului. 
O ambarcațiune va face tot posibilul pentru a evita orice contact cu o altă ambarcațiune. 
Totuși, o ambarcațiune cu drept de trecere îndreptățită să i se facă loc sau să i se facă loc la baliză, 

a) nu trebuie să manevreze în nici un fel pentru evitarea contactului până când nu devine evident că 
cealaltă ambarcațiune nu o va evita sau nu îi va face loc sau nu îi va face loc la baliză și 

b) nu va fi penalizată datorită acestei reguli decât dacă în urma contactului s-au produs avarii sau 
rănirea unor persoane 
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4.15. Dobândirea dreptului de trecere. 
Atunci când o ambarcațiune dobândește drept de trecere ea trebuie să îi facă loc celeilalte ambarcațiuni 
pentru a o evita, cu excepția situației în care dreptul de trecere a fost dobândit datorită felului în care a 
manevrat cealaltă ambarcațiune.  

4.16. Schimbarea direcției. 
16.1 Atunci când o ambarcațiune cu drept de drum își schimbă direcția, ea trebuie să facă loc celeilalte 
ambarcațiuni pentru a putea să o evite. 
 
16.2 În plus: atunci când după semnalul de start o ambarcațiune cu mure babord evită o ambarcațiune cu 
mure tribord navigând prin pupa ei, ambarcațiunea cu mure tribord nu trebuie să își modifice direcția dacă 
datorită acestei manevre ambarcațiunea cu mure babord trebuie să își modifice și ea direcția pentru a 
continua să evite ambarcațiunea cu mure tribord.   

4.17. Cu aceleași mure, drumul normal. 

Dacă o ambarcațiune în drum liber înapoi devine angajată sub vântul unei ambarcațiuni la o distanță mai 
mică decât dublul lungimii ei, în timpul cât cele două ambarcațiuni rămân angajate în aceleași condiții de 
distanță și cu aceleași mure, ea nu își va schimba direcția în sensul urcării în vânt (rotirea provei spre 
direcția din care bate vântul) mai mult decât este necesar pentru a naviga pe drumul ei normal decât dacă 
face această manevră trecând prin pupa celeilalte ambarcațiuni. Această regulă nu se aplică dacă angajarea 
a început în timp ce ambarcațiunea din vânt trebuia să evite datorită aplicării regulii 13 (era în timpul voltei). 

 

Capitolul C 

Marcaje de traseu și obstacole 

Regulile secțiunii C nu se aplică la o baliza de start sau parâma acesteia înconjurată de apă navigabilă din 
momentul în care ambarcațiunile se apropie de baliză pentru a lua startul și până când au trecut de baliză. 
Regulile 18 și 19 nu se aplică atunci când se aplică regula 20.  

4.18. Loc la baliză. 

4.18.1. Aplicabilitatea regulii. 

Regula 18 se aplică ambarcațiunilor care trebuie să ocolească baliza cu același bord și cel puțin una dintre 
ele este în zonă. Această regulă nu se aplică: 

a) între ambarcațiuni cu mure opuse urcând în vânt cu vânt strâns sau 
b) între ambarcațiuni cu mure opuse atunci când pentru a naviga pe drumul normal una dintre ele dar 

nu ambele trebuie să volteze sau 
c) între o ambarcațiune care se apropie de baliză pentru a o ocoli și una care a ocolit-o și se 

îndepărtează sau 
d) dacă baliza este un obstacol continuu; în acest caz se aplică regula 19. 

4.18.2. Făcând loc la baliză. 

Când ambarcațiunile sunt angajate, ambarcațiunea aflată la exterior trebuie să facă loc la baliză 
ambarcațiunii de la interior dacă nu este aplicabilă regula 18.2(b) 

a) Dacă ambarcațiunile sunt angajate atunci când prima dintre ele intră în zonă, ambarcațiunea aflată la 
exterior trebuie să facă loc la baliză ambarcațiunii de la interior. Când o ambarcațiune este în drum 
liber înainte la intrarea în zonă, o ambarcațiune aflată în acel moment în drum liber înapoi trebuie să 
îi facă loc la baliză.  

b) O ambarcațiune care face loc la baliză conform regulii 18.2(b) trebuie să continue să facă loc la 
baliză chiar dacă angajarea este întreruptă sau dacă începe o nouă angajare. Totuși, dacă una din 
ambarcațiuni trece cu prova prin vânt sau dacă ambarcațiunea cu drept de loc la baliză iese din 
zonă, regula 18.2(b) încetează să se mai aplice. 

c) Dacă există îndoieli despre faptul că o ambarcațiune a devenit angajată sau a încetat angajarea în 
timp util, se va considera că acest lucru nu s-a întâmplat. 

d) Dacă o ambarcațiune aflată în drum liber înapoi obține o angajare la interior și din momentul 
începerii angajării ambarcațiunea aflată la exterior nu poate să facă loc la baliză, aceasta nu trebuie 
să facă loc la baliză. 

4.18.3. Volta în timpul apropierii de baliză. 

Atunci când două ambarcațiuni cu mure opuse se apropie de baliză și una din ele face volta în vânt în zonă 
și trebuie drept urmare să respecte regula 13, în timp ce cealaltă ambarcațiune prinde baliza, regula 18.2 nu 
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se mai aplică. Ambarcațiunea care a voltat: 
a) Nu trebuie să oblige cealaltă ambarcațiune să navigheze deasupra vântului strâns pentru a o evita 

sau să o împiedice să ocolească baliza pe partea pe care trebuie să o ocolească; 
b) Trebuie să facă loc la baliză dacă cealaltă ambarcațiune se angajează la interior. 

 
4.18.4. Ampanarea. 

Dacă o ambarcațiune angajată la interior și având drept de trecere la baliză trebuie să ampaneze pentru a 
naviga pe drumul normal ea nu se va îndepărta de baliză mai mult decât este necesar pentru a naviga pe 
drumul normal. Regula 18.4 nu se aplică la o baliză care este parte dintr-o poartă.  

4.18.5. Exonerare. 

Atunci când o ambarcațiune ocupă locul la baliză la care este îndreptățită ea va fi exonerată de răspundere 
a) Dacă a încălcat o regulă din Secțiunea A din cauză că o altă ambarcațiune nu i-a făcut loc la baliză 
b) Dacă încalcă o regulă din Secțiunea A sau regula 15 sau regula 16 ocolind baliza pe drumul ei 

normal 

4.19. Loc de trecere pe lângă un obstacol. 

19.1 Aplicabilitatea regulii 19 
 

Regula 19 se aplică ambarcațiunilor care ajung la un obstacol care nu este o baliză pe care ambarcațiunile 
trebuie să o ocolească pe aceeași parte. Totuși, în cazul unui obstacol continuu, regula 19 se aplică 
întotdeauna iar regula 18 nu se aplică. 
 

19.2 Făcând loc la un obstacol 

 
a) O ambarcațiune cu drept de trecere poate alege pe ce parte să dubleze un obstacol. 
b) Dacă ambarcațiunile sunt angajate, ambarcațiunea de la exterior trebuie să facă loc ambarcațiunii de 

la interior dacă acest lucru este posibil începând cu momentul în care cele două ambarcațiuni au 
început să fie angajate. 

c) În cazul unui obstacol continuu, o ambarcațiune care a fost în drum liber înapoia alteia și a devenit 
angajată între cealaltă ambarcațiune și obstacol, dacă la momentul angajării nu era loc de trecere 
între prima ambarcațiune și obstacol, a doua ambarcațiune nu are drept de trecere în virtutea regulii 
19.2 (b). Atât timp cât ambarcațiunile rămân angajate, cea de a doua ambarcațiune nu are drept de 
trecere și regulile 10 și 11 nu se aplică.  

4.20. Loc pentru voltă la apropierea de obstacol 

4.20.1. Apelare și răspuns. 

La apropierea de un obstacol, o ambarcațiune navigând cu vânt strâns sau în vânt, poate să strige pentru a 
cere altei ambarcațiuni cu aceleași mure să îi facă loc să facă volta pentru a o evita. Dupa ce a strigat, o 
ambarcațiune trebuie 

a) Să dea ambarcațiunii apelate timp să răspundă sau să reacționeze 
b) Ambarcațiunea apelată trebuie să răspundă fie voltând imediat fie răspunzând imediat “Fă tu volta” și 

făcându-i loc să volteze și evitând-o și 
c) Când ambarcațiunea apelată răspunde, ambarcațiunea care a apelat trebuie să facă volta cât mai 

repede posibil. 

4.20.2. Exonerare. 

Atunci când o ambarcațiune ocupă locul la care este îndreptățită conform regulii 20.1(b), va fi exonerată de 
răspundere dacă încalcă o regulă din Secțiunea A sau regula 15 sau regula 16. 

4.20.3. Când nu este permisă apelarea. 

Apelul este permis doar dacă pentru a rămâne în siguranță evitarea obstacolului necesită o schimbare 
semnificativă a direcției. Se interzice apelarea în cazul în care obstacolul este o baliză pe care 
ambarcațiunea apelată o poate ocoli regulamentar.  

Capitolul D  

Alte reguli 

Când regula 20 sau 21 este valabilă între două ambarcaţii atunci regulile capitolului A nu sunt valabile. 
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4.21 Erori la start; executarea pedepselor; Navigația spre înapoi 

 
4.21.1 O ambarcațiune care navighează spre zona dinapoia liniei de start sau prelungirii acestei linii după 
semnalul ei de start sau pentru a respecta regula 30.1 va evita o ambarcațiune care nu este în această 
situație până când ajunge complet în zona de pre-start.  
 
4.21.2 O ambarcațiune care execută o penalizare trebuie să evite o ambarcațiune care nu execută o 
penalizare. 
 
4.21.3 O ambarcațiune care navighează înapoi prin inversarea unei vele trebuie să evite o ambarcațiune 
care nu face acest lucru. 
 
Atunci când se aplică regulile 20 sau 21 unor ambarcațiuni, acestora nu li se vor aplica regulile secțiunii A. 

4.22 Ambarcațiune răsturnată, ancorată sau eșuată; acordarea ajutorului 

O ambarcațiune va evita o altă ambarcațiune care este răsturnată, sau nu este controlabilă după răsturnare, 
este ancorată sau eșuată sau este angajată în salvarea unei persoane sau altei ambarcațiuni în pericol. O 
ambarcațiune este răsturnată când vârful catargului său este în apă.  

4.23. Interacțiunea cu alte ambarcațiuni. 

23.1 O ambarcațiune care nu concurează va evita pe cât posibil interacțiunea cu o ambarcațiune care 
concurează. 
23.2 O ambarcațiune  navigând pe drumul ei normal nu va interacționa cu o altă ambarcațiune care execută 
o penalizare sau navigând pe o altă latură a poligonului. 

4.24. Supliment pentru NAVIGA. 

Dacă un contact cu o altă ambarcațiune nu poate fi evitat de către navigator în timpul acalmiei, penalizarea 
acestuia pentru contact poate fi anulată de către comitetul de cursă. 
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Partea a 5-a 

ALTE REGULI DE NAVIGAŢIE CU VELE 

 

Obligaţii şi drepturi ale concurentului în conducerea iahtului său.  

5.51. Parcurgerea traseului. 

5.51.1. Comportarea la start și sosire. 

a). Conform definițiilor, un iaht trebuie să pornească (să ia startul), să parcurgă traseul şi să treacă linia de 
sosire. 

b). În cazul când în instrucţiunile de cursă nu este prevăzut altceva, un iaht care în ultimul minut dinaintea 
semnalului de start se găseşte cu vreo parte a corpului sau arboradei pe partea spre traseu a liniei de 
start, peste linia de start sau prelungirea acesteia în câmpul din fața startului, trebuie să se întoarcă şi 
să ia startul din nou. 

c). Dacă un iaht nu observă sau aude semnalul rechemării sale, aceasta nu îI exonerează de obligația de a 
lua startul în mod regulamentar. 

5.51.2. Comportarea pe traseu. 

Un iaht trebuie să navigheze în aşa fel un traseu încât să înconjoare şi să treacă pe lângă fiecare 
baliză pe partea prescrisă și în ordinea corectă, astfel ca un fir care reprezintă siajul unui iahtului de la 
start până la sosire, să stea întins pe partea prescrisă a fiecărei balize şi să atingă fiecare baliză care 
trebuie ocolită. 

5.51.3. Partea prescrisă a unei balize. 

O baliză are o parte prescrisă pentru un iaht atâta timp cât acesta navighează pe o latură a traseului 
pe care marcajul îl limitează, începe sau îl termină.  

5.51.4. Trecerea greșită a unui marcaj de traseu. 

Un iaht care ocoleşte sau trece de o baliză pe partea greşită poate să revină și să readucă parcursul 
său în concordanță cu cerințele 5.51.2.  

5.51.5. Trecerea liniei de sosire. 

a). Un iaht nu trebuie să traverseze complet linia de sosire. După traversarea liniei de sosire, iahtul se 
poate  deplasa în orice direcţie dar va evita iahturile aflate încă în cursă. O împiedicare a unui alt iaht 
aflat încă în cursă (chiar dacă prin aceasta nu se ajunge la o atingere a iahturilor) se penalizează cu 
anularea trecerii liniei de sosire. După executarea pedepsei şi trecerea din nou a liniei de sosire, 
poziția sa în clasament se actualizează. 

b). Trecerea liniei de sosire de către iaht trebuie să fie confirmată de conducerea centrului de start, printr-
un semnal acustic, prin denumirea iahtului, respectiv a concurentului care a trecut linia de sosire. 

5.52. Atingerea unui marcaj de traseu. 
a). Atingerea balizelor se interzice numai atunci când: 
1. Este posibilă o vedere nestingherită, ireproşabilă de către concurent în orice moment al cursei, a fiecărei 

balize. Pentru a se considera îndeplinită această  cerință nu este permisă blocarea vederii balizelor de 
către alte iahturi aflate pe drumul lor corect, având în vedere însă şi posibilitatea de mişcare a 
concurentului în zona locului de start. 

2. Balizele sunt situate destul de aproape de locul de start pentru a fi eronată aprecierea adâncimii spaţiale 
(pentru a constata acest lucru, înainte de începerea regatei, trebuie să se încerce să se navigheze cu 
un iaht tot traseul şi din cursul corect, cu o menţinere pe cât posibil în linie dreaptă, să se atingă în mod 
intenționat toate balizele; dacă aceasta reuşeşte, se poate considera că există o posibilitate 
mulțumitoare de apreciere a adâncimii spaţiale). 

b). În anunțul de cursă trebuie anunțat dacă atingerea balizelor este permisă sau nu. 

5.52.1. În cazul interzicerii atingerii balizelor. 

Un iaht care atinge: 
1). o baliză de delimitare a liniei de start înainte de start 
2). o baliză care reprezintă începutul, limitarea, sau sfârşitul laturii de traseu pe care navighează un iaht 
3). o baliză de delimitare a liniei de sosire 

în timpul cursei, iahtul trebuie fie să corecteze greşeala conform regulii 5.52.2, fie să procedeze 
conform regulii 68 (proteste contra iahturilor), în cazul în care susţine că a fost constrâns să ajungă în mod 
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neregulamentar la atingere de către un alt iaht, sau a fost împiedicat să manevreze pentru evitarea atingerii. 
Celălalt iaht se poate descărca de aceasta prin acceptarea penalizării corespunzătoare. 

5.52.2. Penalizarea pentru atingerea balizelor. 

a). Dacă un iaht atinge o baliză care este înconjurată de apă navigabilă, va termina manevra de ocolire și va 
executa o rotire de 360° latura următoare a traseului. 
b). Dacă iahtul atinge: 

1). O baliză de delimitare a liniei de start, trebuie să efectueze ocolirea balizei după luarea startului. 
2). O baliză de delimitare a liniei de sosire, trebuie să efectueze ocolirea balizei şi nu se va considera 
valabilă trecerea liniei de sosire decât după ce s-a efectuat ocolirea şi s-a trecut din nou linia de sosire în 
concordanţă cu precizările noţiunii de trecere a liniei de sosire.  
c) Când un iaht atinge o baliză care nu este înconjurată de apă navigabilă, penalizarea constă în 

efectuarea unei rotiri de 360° de îndată ce acest lucru devine posibil. 
d) Un iaht care atinge o baliză şi efectuează penalizarea printr-o rotire de 360°, trebuie să evite toate 

celelalte iahturi care ocolesc sau trec de, sau care au ocolit, respectiv trecut deja regulamentar, până 
când a ocolit complet marcajul și s-a înscris pe cursul corect spre următoarea baliză. 

e) Unui iaht care a atins o baliză trebuie să i se retragă conform regulilor, toate drepturile, până când 
este evident că a început să execute penalizarea. 

5.52.3. Constatarea atingerii. 

a). O atingere trebuie acceptată când un membru al comitetului de cursă o face cunoscută prin strigare 
bine auzibilă „Contact cu baliza", inclusiv cu denumirea iahtului respectiv. Semnalarea atingerii trebuie 
făcută atunci când s-a produs și trebuie să fie atât de puternică încât să fie auzită de toţi concurenții de 
la locul de start. Numirea iahtului care a atins se poate face în diferite moduri, fie prin strigarea 
numărului de velă, fie a numelui concurentului, indicarea culorii velelor sau carenei, etc. Sunt permise 
toate posibilităţile de identificare a iahtului în cauză. 

b). Dacă nu se face anunțul „Contact cu baliza" şi nu se anunță protest de către niciunul dintre concurenți, 
conform regulii 68 (protest contra iahturilor), atunci trebuie acceptat faptul că nu a avut loc nicio 
atingere. 

5.53. Eșuare, împotmolire într-un obstacol și înlăturarea impurităţilor (depunerilor). 
a). Un iaht care s-a blocat de fundul apei, sau s-a împotmolit într-un obstacol, poate fi oricând deblocat în 

timpul unei curse, cu excepţia celor 60 de secunde ale timpului de pregătire. Pentru deblocarea 
iahtului respectiv, sau pentru îndepărtarea impurităţilor, iahtul are voie să fie atins. Aceasta se poate 
face fie de către concurent, fie de ajutorul acestuia sau de către o persoană desemnată de concurent. 
Totuşi este de remarcat faptul că prin acţiuni de acest fel nu trebuie stânjenite alte iahturi participante 
la cursă. Un iaht care este stânjenit de manevrele de deblocare, poate proceda faţă de iahtul care se 
deblochează, la o acţiune de protest, conform regulii 68 (proteste ale iahturilor). Iahtul care se 
deblochează, suportă toată responsabilitatea pentru ajutorul oferit de alte persoane. 

b). Când un iaht este din nou repus în stare de navigație, conform regulilor 53a şi 53b, intră în toate 
drepturile menționate în partea a 4-a a acestui regulament. 

c). Prin aducerea din nou în stare de navigație normală, un iaht nu are voie să obțină un avans datorită 
acestei manevre (înaintare) prin împingere. 

5.54. Mijloace de propulsare. 

5.54.1. Principii de bază. 

Un iaht are voie să fie împins înainte numai prin influenţa naturală a vântului asupra velelor, ghiurilor, 
catargului şi corpului ambarcației, precum şi a apei asupra tuturor părților corpului, precum şi a suprafețelor 
aflate sub apă. Deplasarea nu poate fi accelerată sau redusă prin mijloace nenaturale, respectiv tehnice. 

5.54.2. Metode de propulsie interzise. 

Este interzisă modificarea propulsiei naturale prin: 
a). Manevrarea repetată și puternică a cârmei (lopătarea). 
b). Manevrarea repetată, permanentă şi rapidă a velelor, prin strângerea lor bruscă şi pompare. 
c). Orice acționare prin motor sau altă tehnică, dacă aceasta serveşte excusiv pentru dirijarea iahtului, 

pentru poziţionarea velelor sau pentru diferite funcţii de echilibrare. 

5.55. Folosirea staţiilor de telecomandă și întreruperi de comandă. 
 

5.55.1. Păstrarea echipamentelor și timpul de folosire. 

a). Instalaţiile de telecomandă, pe toată durata regatei, rămân sub supravegherea proprietarului, respectiv a 
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concurentului. Aceştia sunt responsabili pentru folosirea regulamentară a instalaţiei lor, corespunzător 
acestor reguli 
b). Instalațiile de telecomandă pot fl folosite numai între primul apel la o cursă şi momentul aducerii iahtului 

la mal, după terminarea cursei. Staţiile vor fi manevrate doar de concurenții care participă la cursă, iar în 
restul timpului acestea trebuie să rămână oprite. Pornirea lor se poate face doar dacă a fost acordată o 
permisiune specială din partea comitetului de cursă. 

c). Dacă se constată că un concurent a pus în funcţiune nejustificat instalaţia sa de telecomandă cauzând 
perturbări în timpul unei curse, atunci acest participant poate fi pedepsit prin interzicerea participării la cursa 
următoare iar în caz de repetare a abaterii poate fi exclus din regată. 

5.55.2. Verificarea înainte de start. 

a) Fiecare concurent trebuie să se convingă singur în timpul perioadei de pregătire dinaintea unei curse 
că instalaţia sa de telecomandă nu perturbă instalaţia unui alt iaht şi nu este perturbat la rândul său. 

b) Dacă în timpul perioadei de pregătire se constată o perturbare a funcționării, startul se întrerupe şi 
după înlăturarea deranjamentului se începe din nou cu timpul de pregătire. 

5.55.3. Deranjamente de recepție în timpul unei curse. 

a). Dacă un iaht a scăpat de sub control, acest lucru trebuie comunicat prin anunțarea cu voce puternică a 
comitetului de cursă de către concurent. 
b). Un iaht scăpat de sub control, este privit din momentul strigării, conform regulii 5.55.3.a. ca un obstacol. 
El trebuie să renunţe în acelaşi timp la cursă, chiar dacă mai târziu obține din nou controlul său. 

c). Conform regulii 69 (cererea pentru remediere) iahtul poate să beneficieze de remediere dacă dovedeşte 
că pierderea controlului s-a produs datorită unei perturbaţii pe frecvența sa de lucru (suprapunerii de 
frecvenţă). 
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Partea a 6-a 

PROTESTE, PENALIZĂRI ȘI APELURI 

6.67. Precizarea noţiunilor. 
a). Regulile la care se apelează în acţiunile de protest sunt: 

1). Prezentele reguli pentru regate. 
2). Anunțul de cursă şi instrucţiunile de cursă ale regatei respective. 

b). Protestul: Afirmaţia anunţată conform regulii „68" (proteste contra iahturilor) conform căreia un iaht a 
încălcat una sau mai multe reguli. Noţiunea de „Protest" conţine de la caz la caz şi cererea pentru 
compensare conform regulii 6.74.1. 

c). Partea protestatară: Iahtul protestatar, respectiv concurentul, adversarul împotriva căruia se formulează 
protest, precum şi orice alt iaht participant la incident, care, ca urmare a protestului, ar putea fi penalizat. 

d). Tribunalul de arbitraj: Organismul competent pentru aprecierea protestelor conform acestor reguli. El 
poate fi: 

1). Conducătorul comitetului de cursă. 
2). Juriul (pentru analizarea protestelor scrise). 

6.68. Proteste împotriva iahturilor. 

6.68.1. Dreptul la protest. 

a). Un iaht are voie să protesteze contra oricărui alt iaht. Un protest este poate fi formulat ca urmare a unei 
încălcări pretinse a regulilor din părțile „4” şi „5" doar de către un iaht care în timpul producerii încălcării 
regulamentului a participat la cursă sau era repartizat să participe la acesta. 

b). Comitetul de cursă (conducătorul cursei şi supraveghetorul) poate protesta contra oricărui iaht, dacă a 
observat o încălcare vizibilă a vreunei reguli de către acest iaht. 

6.68.2. Anunțarea protestului. 

a). Concurentul iahtului protestatar trebuie să anunțe intenția de protest datorită încălcării regulilor părţii „4" în 
timpul cursei, strigând puternic, pentru a fi bine auzit, „Protest" și numărul de velă sau numele 
adversarului împotriva căruia anunță protestul. Anunțarea protestului se face imediat, la apariţia situaţiei 
de protest. Ca valoare orientativă, este valabil termenul de 10 secunde. Desemnarea adversarului 
împotriva căruia se anunță protest se poate face în moduri diferite, care au fost amintite anterior. 

b). Protestul este acceptat, îndată ce un membru al comitetului de cursă repetă sonor, bine audibil, strigătul 
de protest cu numirea ambilor adversari. Numirea adversarilor protestului se poate face ca la punctul 
68.2.a. Această repetare a strigătului de protest de către comitetul de cursă trebuie să fie atât de 
puternică, încât să poată fi auzită de toți concurenții participanți la cursă. 

c). Atâta timp cât protestul nu a fost acceptat conform 68.2.b, concurentul protestatar trebuie să considere că 
anunțul lui nu a fost auzit şi de aceea trebuie să repete anunțul mai tare. 

d). Iahtul protestatar trebuie să predea comitetului de cursă, după terminarea cursei, un protest scris contra 
celuilalt iaht, altfel anunțarea protestului se consideră lipsită de obiect. 

6.68.3. Anunțarea unui protest prin conducerea centrului de start. 

a). La anunţarea unui protest prin comitetul de cursă, în timpul unei curse sau după aceea (conform 68.1.b), 
este suficientă o strigare ce trebuie auzită de toţi concurenții, cu numirea iahtului implicat în protest şi o 
indicaţie cu privire la motivul protestului. 

b). Strigarea comitetului de cursă trebuie efectuată cât mai repede posibil, pentru ca iahtul implicat în protest 
să poată accepta penalizarea. 

6.68.4. Obligativitatea 

a). Un iaht implicat în protest trebuie să fie informat cât mai repede posibil despre faptul că s-a anunțat 
protest contra lui. (68 2.b; 68.3). 

b). Dacă iahtul nu este înștiințat la timp, acest lucru nu se mai poate face mai târziu, datorită încălcării 
regulilor, cu excepția excluderii într-o ședință juridică conform regulii 74.3.2, ca un iaht terț. 

6.68.5. Degrevare prin penalizare de compensație. 

Prin acceptarea unei penalizări (de compensaţie), un iaht implicat în protest, poate fi degrevat, în 
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timpul unei curse de încălcarea unei reguli din partea „a 4-a”, indiferent cine a anunţat protestul. 

6.68.6. Prima alocare a vinovăției. 

a). După încheierea unei curse, după consultarea cu observatorii, comitetul de cursă dă o primă hotărâre cu 
alocarea vinovăției părților implicate în proteste. 

b). La aceasta se adaugă o cât mai simplă motivare a hotărârii. 
c). Dacă comitetul de cursă hotărăşte că un iaht a încălcat vreuna din reguli, iahtul este exclus din cursa 

respectivă. (Obţine ultimul loc). 
d). Contra acestei decizii se poate înainta un protest scris, în baza căruia se face o convocare. 

6.68. 7. Termenul de protest și amănuntele de indicat. 

a). Un iaht care protestează împotriva primei alocări de vinovăţie de către comitetul de cursă trebuie să 
introducă protestul său juriului în decurs de 15 minute de la anunţarea primei alocări de vinovăţie, în 
formă scrisă şi să comunice intenţia acestei înaintări de protest nemijlocit după prima alocare de 
vinovăţie, comitetului de cursă. 

b). Acest protest scris trebuie să fie semnat de concurentul protestatar și să conţină următoarele amănunte: 
1). Indicarea exactă a cursei şi a locului incidentului. 
2). Regula sau regulile respective care trebuie aplicate pentru constatarea vinovăţiei sau nevinovăţiei. 
3). O descriere a incidentului. 
4). O schiţă a incidentului. 

c). Protestul scris trebuie redactat în limba oficială a NAVIGA. 

6.68.8. Înlăturarea ulterioară a lipsurilor din protest. 

Juriul trebuie să permită protestatarului să corecteze lipsurile în privinţa amănuntelor aşa cum se cere 
la punctul 68.7.b, presupunând că protestul va descrie atunci aspectele esenţiale ale incidentului. 

6.68.9. Retragerea protestului. 

Un protest odată înaintat în scris nu mai poate fi retras și trebuie să fie judecat de către juriu, cu 
excepția situației în care înainte de negociere unul sau mai multe iahturi recunosc încălcarea regulii. 
Protestatarul are voie totuși să-şi retragă în mod excepţional protestul său în cazul când juriul constată că 
atingerea dintre două iahturi a fost neînsemnată şi inevitabilă. 

6.68.10. Taxa de protest. 

În măsura în care instrucţiunile de navigație cu vele nu prevăd altă reglementare, pentru înaintarea unui 
protest scris nu se percepe niciun fel de taxă de protest.  

6.70. Măsuri ale comitetului de cursă respectiv ale juriului. 

6.70.1. Prejudicierea esențială a unui iaht. 

Juriul poate decide în completare o acţiune de compensare în folosul iahtului, în cazul când ajunge la 
concluzia că sunt îndeplinite unele condiții specificate în regula 6.74.1.b (Solicitări de remediere). 

6.70.2. Îndatoririle unui măsurător. 

Dacă un măsurător constată că un iaht nu corespunde prescripţiilor clasei sau fişei de măsurători, 
atunci procedează în felul următor: 
1). Dacă abaterea este constatată înaintea unei regate solicită proprietarului să o înlăture. Dacă abaterea 

nu este înlăturată, prezintă juriului un raport scris. Juriul decide fie excluderea iahtului pe întreaga 
regată, fie acceptă iahtul conform regulii 19 (fişele de măsurare). Iahtul are, la cerere, dreptul la audiere. 

2). Dacă abaterea se constată abia după o cursă, atunci măsurătorul prezintă juriului un raport scris. Juriul 
înştiinţează atunci iahtul respectiv şi convoacă o audiere. Măsurătorul nu este îndreptăţit să excludă un 
iaht. 

6.71. Procedura de protest — cerințe procedurale. 

6.71.1. Dreptul la audiere în caz de protest. 

Un iaht nu poate fi sancţionat fără o audiere în caz de protest, cu excepția dată de aplicarea regulii 
68.6. (prima alocare de vinovăţie). 

6.71.2. Părțile interesate — conflictul de interese. 

a). Niciun membru al unui tribunal de arbitraj nu are voie să participe la o consultare sau decizie a vreunei 
probleme litigioase, la care reprezintă o parte interesată. Aceasta nu exclude însă depoziţia sa ca 
martor într-un asemenea caz. 

b). Dacă o parte într-un protest care pe baza unei expuneri de motive, fiind vorba de o parte interesată, 
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contra unui membru al tribunalului de arbitraj, vrea să ridice pretenţii, trebuie să facă acest lucru înainte 
de prezentarea dovezii în audierile de protest, sau cel târziu până în momentul în care conflictul de 
interese devine clar. 

6.72. Acceptarea sau respingerea unui protest. 

6.72.1. Acceptarea unui protest. 

Dacă juriul decide că un protest înaintat în scris corespunde integral regulii 68, atunci acesta trebuie cât 
mai repede introdus la audiere.  

6.72.2 Respingerea unui protest. 

Dacă juriul decide că un protest înaintat în scris nu corespunde regulii „68” trebuie să comunice tuturor 
părţilor implicate în protest că acesta nu se mai audiază; se vor enumera şi motivele. O astfel de decizie nu 
poate fi pronunţată fără a accepta ca părţile protestatare să dovedească că cerinţele regulii „68” sunt 
îndeplinite. 

6.72.3. Înștiințarea părților protestatare. 

Toate părţile implicate în protest trebuie să fie informate despre conţinutul protestului, despre data şi 
locul audierilor. 

6.73. Judecarea protestelor. 

6.73.1. Dreptul de a fi prezent. 

Părţile implicate în protest sau reprezentanţii lor au dreptul să asiste pe toată durata prezentării 
dovezilor și pot să pună întrebări martorilor. Martorii, atâta timp cât nu sunt membri ai comitetului de cursă, 
pot fi prezenţi numai pe timpul propriei depoziţii. Alte persoane, după aprecierea juriului, pot fi admise ca 
observatori, fără să influenţeze negocierile. 

6.73.2. Prezentarea (înregistrarea) dovezilor. 

Juriul reţine toate dovezile considerate ca necesare. Aceste dovezi pot fi oferite de părţile implicate și 
de alți participanți. 

6.73.3. Depoziții ale membrilor comitetului de cursă. 

a). Un membru al juriului care raportează despre un incident face această depoziţie în calitate de martor, în 
prezenţa părţilor implicate în protest şi poate fi interpelat în această privinţă. 

b). Un membru al comittului de cursă poate face depoziţii ca martor într-o audiere de protest. 

6.73.4. Absentarea de la audierea de protest. 

Dacă o parte implicată în protest sau un reprezentant al acesteia renunţă să participe la audieri juriul 
este îndreptăţit să decidă asupra protestului aşa cum consideră că este corect. 

6.73.5. Reluarea unei audieri de protest. 

Juriul poate relua audierile unui protest dacă decide că i-a scăpat o greşeală hotărâtoare sau dacă în 
decursul unei anumite perioade de timp i-au parvenit materiale doveditoare noi. Solicitările iahturilor pentru 
reluarea audierilor trebuie făcute pănă la începerea următoarei curse şi înaintate tuturor iahturilor afectate de 
decizia de protest. 

6.74. Hotărâri și penalizări. 

6.74.1. Remedierea (compensarea). 

a). Un iaht care susține că momentul trecerii sale a liniei de sosire a fost afectat substanţial, fără a fi 
vinovat; 

1). printr-o decizie sau omisiune a comitetului de cursă, 
2). prin aceea că a fost afectat decisiv de un alt iaht care trebuia să îi facă loc, 
3). de un iaht care nu respectă regula 30 (navigație corectă) poate solicita juriului remedierea. 

b). Solicitarea de remediere trebuie înaintată sub forma unui protest scris, conform regulii 68.7, indiferent 
dacă iahtul care s-a abătut de la reguli a efectuat sau nu penalizarea. 

c). În cazul acceptării vinovăției și efectuării penalizării de către iahtul opus, în audierile de protest se 
discută numai despre solicitarea de compensare. O pedepsire ulterioară a iahtului opus în afară de 
cazul când se aplică regula „75" (încălcare grosolană de reguli sau comportament defectuos) nu trebuie 
să mai aibă loc. 

Condițiile pentru acordarea unei compensări sunt: 
1. O afectare esențială a locului în cursa respectivă (cel puțin trei locuri). 
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2. Nevinovăţia iahtului afectat. Dacă juriul constată că există premisele pentru compensare trebuie să se 
convingă că se îndeplinesc următoarele puncte: 

a. dacă iahtul care cere compensarea avea drept de drum în momentul incidentului. 
b. dacă iahtul a fost stânjenit esenţial sau a ieşit din cursă. 
c. dacă iahtul a făcut o încercare de evitare. 
d. dacă locul pe care a terminat cursa este altul decât locul în cursă înainte de incident.  
Dacă juriul decide o compensare trebuie avute în vedere următoarele: 
a. Momentul şi latura de traseu pe care a avut loc incidentul. 
b. Pierderea probabilă de loc în cursă ca urmare a incidentului. 
c. Poziţia pe care a avut-o iahtul în cursă în momentul incidentului.  
d. Poziţionarea probabilă în cursă fără incident. Dacă juriul nu poate stabili poziţia iahtului în timpul 

incidentului, poziţia poate fi stabilită din media rezultatelor curselor precedente. 
În cazul compensării, juriul este condiționat de următoarele restricții: 

a). Compensarea poate fi făcută numai pentru această cursă. Nu se poate acorda o localizare (aşezare) 
mai bună în câştigarea cursei. Nu se poate acorda o localizare mai proastă decât cea de la terminarea 
cursei. O localizare poate fi făcută numai în cadrul grupei respective. 

b). Compensarea se acordă sub forma unei localizări în cadrul acestei curse. Localizarea poate fi aceeași 
ca una obținută de un alt iaht. 

c). Localizarea atribuită este determinantă pentru rezultatul cursei.  

6.74.2. Proteste de măsurători. 

a). La proteste de măsurători conform regulii 70.2.2. (după o cursă), trebuie mai întâi ca juriul să constate 
adevărata abatere faţă de prescripţiile de măsurare. 

b). Atâta timp cât există o abatere faţă de prescripţiile de măsurare care se consideră neesenţială și nu 
influenţează caracteristicile de navigaţie ale iahtului, juriul poate pretinde proprietarului, respectiv 
concurentului, să aducă iahtul în concordanţă cu prescripţiile de măsurare şi după aceea să-i permită 
participarea în continuare la regată. 

c). Dacă totuşi iahtul ar atinge unul din primele trei locuri ale unei regate, atunci o abatere față de 
prescripţiile de măsurare nu mai poate fi considerată ca neesențială. Un astfel de iaht, se descalifică. 

d). Un iaht la care s-au constatat abateri esenţiale faţă de prescripţiile de măsurare (abatere care reprezintă 
un foarte probabil avantaj faţă de alte iahturi), trebuie exclus imediat de la regată. 

6. 74.3. Penalizări 

Dacă tribunalul de arbitraj, după o constatare clară și după audierea de protest decide că: 
a). Un iaht a încălcat o regulă. 
b). Prin neluarea în considerare a vreunei reguli un iaht a obligat alte iahturi să încalce o regulă; iahtul 

trebuie exclus din respectiva cursă atâta timp cât el nu a acceptat efectuarea unei penalizări. În cazul 
amintit la alineatul 2, celelalte iahturi sunt absolvite de pedeapsă. O astfel de excludere trebuie aplicată 
independent dacă regula care a stat la baza excluderii respectiv a penalizării a fost obiect de protest. În 
acest caz adversarul de protest nu este penalizat. 

6.74.4. Aplicarea penalizărilor compensatorii. 

Penalizările în cauză își găsesc aplicarea numai la încălcarea regulilor din partea a 4-a. 

6.74.5. Puncte și locuri. 

a). În scopul acordării punctelor într-o regată, abandonul într-o regată nu trebuie evaluat ca o excludere ca 
urmare a unei abateri de la reguli. Această penalizare se pronunță numai în concordanță cu regula 
„74.4" 

b). Dacă un iaht este exclus, sau a abandonat, următoarele iahturi avansează cu câte un loc. 
c). Dacă un iaht este eliminat din regată, sau numai dintr-o parte a ei, cursele nu se evaluează din nou și 

nu se întreprinde nicio modificare a clasării altor iahturi în curse. Dacă incidentul care a condus la 
sancționare, a apărut totuși în timpul unei anumite curse, atunci iahtul se exclude din această cursă și 
toate iahturile care au trecut linia de sosire după acesta avansează în plus cu câte un loc. 

d). Dacă după o audiere de protest un iaht este exclus de juriu dintr-o cursă, obține puncte de penalizare 
suplimentare, socotindu-i-se câte 0,5 puncte în plus pentru fiecare iaht participant la cursa respectivă. 

6.74.6. Anunțarea publică a deciziei juriului. 

a). După ce juriul a pronunțat decizia, trebuie să comunice neîntârziat partenerilor de protest: 
1. Starea de fapt constatată. 
2. Regula(-ile) considerată(e) ca aplicabilă(-le). 
3. Hotărârea (decizia) împreună cu fundamentarea acesteia. 
4. De la caz la caz iahtul (-urile) sancţionat (-e). 
5. De la caz la caz sancțiunea acordată, respectiv remedierea adjudecată. 
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b). La cerere, unei părți în protest i se pun la dispoziție următoarele: 
1. Indicațiile specificate mai sus, în formă scrisă. 
2. Soluția confirmată de juriu privind incidentul, atâta timp cât acesta nu este lipsit de importanță. 

6.74.7. Posibilităţi de apel (recurs). 

Deciziile juriului sunt definitive. Un apel (recurs) contra unei decizii luate de juriu nu este posibil. Este 
posibilă doar reluarea unei audieri de protest, conform regulii „73.5” la îndeplinirea condiţiilor specificate 
acolo. 

6.75. Încălcări grave ale regulilor sau comportament greşit. 

După o încălcare gravă a regulilor regatei, după o încălcare gravă a bunelor maniere sau o comportare 
nesportivă, comitetul de cursă sau juriul poate să excludă un concurent de la participarea în continuare la 
regată sau de la întreaga regată. Se pot lua și alte măsuri, conform regulii „73" (audieri de proteste). 
Comitetul de cursă, respectiv juriul, trebuie să comunice sancțiunea federației naționale respective. 

6.76. Răspunderea. 
Răspunderea concurentului sau proprietarului iahtului se stabilește după legile în vigoare. Fiecare 

participare la cursă, se face pe riscul propri al concurentului. Orice răspundere a organizatorului unei regate 
este exclusă. 

6.77. Penalizări pentru încălcarea unei reguli din partea a 4-a. 
În cazul unei abateri de la regulile părţii a 4-a, se aplică unul din următoarele două procedee: 
- Penalizarea. 
- Sancționarea după puncte procentuale. 
În mod obișnuit se aplică penalizarea și numai în împrejurări deosebite se aplică alt procedeu, 

prevăzut în instrucţiunile navigaţiei cu vele. 

6.77.1. Efectuarea unei rotiri complete de 360O. 

Un iaht care admite că a încălcat o regulă din „partea a 4-a" se penalizează prin efectuarea unei rotiri 
complete de 360O, constând dintr-o voltă și o ampanare efectuate în același sens și consecutive. Rotirea 
trebuie să fie efectuată pe aceeași latură a traseului și continuu. 
a). Un iaht este înștiinţat despre încălcarea regulilor prin anunțare conform regulii „68.4". Comitetul de 

cursă îl poate înștiinţa de asemenea în cazul producerii unei atingeri. 
b). Un iaht care a fost înștiintat conform aliniatului „a" trebuie să recunoască imediat că a încălcat regula 

respectivă. El se va ține departe de toate celelalte iahturi și va face cercul de pedeapsă de îndată ce se 
găsește în apă liberă. 

c). Dacă încălcarea regulii are loc înainte de semnalul de start, iahtul care a încălcat regula trebuie să 
efectueze cercul de pedeapsă, după semnalul de start, în fața liniei de start. 

d). J. Dacă o încălcare de regulă are loc la linia de sosire, iahtul care a încălcat regula trebuie să execute 
cercul de pedeapsă pe ultimul tronson de traseu, înainte de a traversa oficial linia de sosire. 

e). Dacă un iaht care recunoaște propria vinovăţie, pretinde că ar fi constatat o încălcare de regulă, 
conform părţii a 4-a și din partea celuilalt iaht implicat în incident, trebuie să se comporte conform regulii 
„68" (proteste contra iahturilor) și în afară de aceasta să efectueze penalizarea prin efectuarea unui 
cerc. 

f). Dacă nici unul dintre iahturile implicate nu își recunoaște vinovăţia, atunci ambele iahturi trebuie să 
anunțe un protest conform regulii 68.2.b. 

g). Un iaht care a recunoscut o încălcare a unei reguli dar a constatat o încălcare de către celălalt iaht 
implicat a unei reguli din partea a 4-a poate anunța un protest împotriva acelui iaht conform regulii „68” 
(proteste contra iahturilor. 

h). Dacă nici un iaht nu recunoaște că a încălcat o regulă, ambele iahturi pot anunța protest 
i). Un iaht care nu recunoaște încălcarea unei reguli din partea a 4-a și nu execută penalizarea poate fi 

exclus din cursa respectivă. 
j). Un iaht care a produs pagube serioase altui iaht prin încălcarea unei reguli va fi exclus din cursă. 
k). Tribunalul de arbitraj poate exclude un iaht căruia terminarea întoarcerii de 360° îi aduce un avantaj 

datorită abaterii sale de la reguli în cursa respectivă, indiferent dacă s-au produs sau nu pagube 
serioase. 
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Partea a 7-a 

CERINŢE FORMALE ȘI TEHNICE ALE DESFĂŞURĂRII REGATELOR 

 

7.80. Reguli referitoare la participarea la campionatele mondiale. 

Numărul minim de participanţi. 

7.80.1. Numărul minim de participanți. 

Un titlu de campion mondial, poate fi acordat numai dacă iau startul un număr minim de 15 iahturi din 5 țări 
diferite. 

7.80.2. Repartizarea cotelor de participanți. 

a. La campionatele mondiale, fiecare ţară membră obține posibilitatea de a înscrie câte 3 iahturi pentru 
fiecare clasă. 

b. Poate fi aleasă și o altă modalitate de repartizare a cotelor de participare ale fiecărei țări membre care pe 
de o parte depinde de numărul de iahturi înregistrate în fiecare ţară iar pe de altă parte de numărul maxim 
de concurenți la regată pe zona prevăzută. Astfel, ţările care au un număr mai mare de iahturi înregistrate 
pot obține mai multe locuri la start decât alte ţări. Fiecare ţară trebuie să primească cel puţin 2 locuri la 
start și nicio ţară nu poate primi mai mult de 10% din locurile la start existente. 

c. Un alt mod de repartizare a cotelor de participație trebuie să fie confirmat prin votul majoritar al prezidiului 
NAVIGA. 

d. Prezidiul NAVIGA poate decide dacă și țări nemembre să fie invitate la campionatele mondiale (de 
exemplu asociaţiile membre ISAF). Concurenții din alte țări nemembre, pot participa în acest caz cu 
drepturi egale. 

e. Campionul mondial este în mod automat îndreptăţit să participe la următorul campionat mondial, la clasa 
sa, fără să influenţeze numărul de participanţi din țară.  

7.80.3. Juniorii. 

a. La campionatele mondiale, trebuie efectuată și o clasare a juniorilor. 
b. Din motive de economie de timp, pe cât posibil, este recomandat ca juniorii să ia startul împreună cu 

seniorii. După terminarea regatei juniorii se clasifică separat. Titlul de campion mondial de juniori se 
conferă atunci când participă cel puţin 5 juniori din minimum trei ţări. 

c. La juniori sunt admiși numai cei care la 1 ianuarie al anului următor celui în care se ține regata nu și-au 
încheiat cel de al 19-lea an de viaţă. 

7.81. Competenţe, sarcini și obligaţii la pregătirea regatei. 

7.81.1. Organizator. 

a. a. Organizatorul dispune publicarea din timp a anunțului de cursă și verifică conținutul acestuia. Anunțul 
de cursă pentru campionatele mondiale trebuie trimis cu cel puțin 9 luni înainte de data regatei tuturor 
țărilor membre ale NAVIGA. 

b. Organizatorul convoacă membrii sau confirmă membrii juriului propuşi de gazdă şi comitetul de cursă. 
c. Organizatorul întocmeşte împreună cu gazda programul regatei cu eventuale instrucțiuni suplimentare de 

navigație şi este răspunzător pentru conținutul acestora. 

7.81.2. Gazdă. 

a. Gazda este răspunzătoare față de toate organele de stat de supraveghere şi trebuie să preia la timpul 
potrivit toate comunicările legale precum şi să obțină aprobările necesare. 

b. Gazda trebuie să asigure toate premisele organizatorice şi tehnice, care să garanteze desfăşurarea fără 
probleme a regatei. 

7.82. Supravegherea campionatelor mondiale. 

7.82.1. Sarcinile reprezentantului prezidiului NAVIGA. 

a. Reprezentantul Prezidiului NAVIGA are sarcina să se îngrijească de respectarea regulilor Naviga. El 
poate participa la toate convorbirile, înainte, în timpul şi după campionatul mondial. El mai este 
îndreptățit să participe la audierile de protest, acolo însă nu poate face niciun fel de depoziție (decât dacă 
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este martor). 
b. Poate convoca oricând comitetului de cursă pentru consultare. Este împuternicit să dea indicații în toate 

problemele ceremonialului şi organizării regatei, față de alți membri ai comitetului de cursă şi de toate 
forțele auxiliare dar nu este autorizat în toate problemele care se referă la interpretarea părților 2 până la 
6 ale acestor reguli ale regatelor. 

c. El întocmește o apreciere privind arbitrii convocați pe care trebuie să o expedieze, împreună cu un scurt 
raport despre campionatul mondial, comisiei sportive a NAVIGA şi la secretariatul general în decurs de 
14 zile de la terminarea regatei. 

d. Reprezentantul prezidiului NAVIGA mai trebuie să efectueze înregistrările necesare în legitimațiile 
arbitrilor. 

7.82.2. Multifuncționalitatea reprezentantului prezidiului. 

Reprezentantul prezidiului NAVIGA poate, atâta timp cât are calificarea necesară, să fie şi membru al 
juriului sau conducător al comitetului de cursă. 

7.83. Teritoriul regatei. 

7.83.1. Criterii de selecționare. 

a. Pentru alegerea teritoriului regatei este răspunzător organizatorul. 
b. Teritoriul regatei trebuie să fie în aşa fel ales încât să fie asigurate în mod corespunzător condiţiile de 

vânt şi de loc. Pe cât posibil se vor alege cele mai favorabile condiţii de acest fel astfel încât să se obţină 
cele mai bune rezultate în întrecerea respectivă. Trebuie dată o atenție deosebită la amenajarea unui 
traseu cu tronsoane lungi şi vizibilității optime a întregului poligon pentru comitetul de cursă, în mod 
special a vizibilității balizelor. 

c. Apa sărată, din motive de uzură prematură a materialelor, trebuie pe cât posibil evitată. Campionatele 
mondiale trebuie să se desfăşoare numai în apă dulce.  

7.83.2. Locul de pregătire. 

a. Pentru pregătirile de start precum şi pentru păstrarea iahturilor trebuie să Ii se pună la dispoziție 
concurenților un loc corespunzător și pe cât posibil închis. Corturi sau alte posibilități de adăpostire 
trebuie să fie pregătite pentru concurenți în caz de vreme rea. 

b. Locul de pregătire trebuie să se învecineze direct cu locul de start. 

7.83.3. Locul de start. 

a. Locul de start trebuie delimitat în mod special şi descris exact în instrucțiunile de cursă. El este spațiul de 
deplasare care stă la dispoziție exclusiv concurenților şi membrilor comitetului de cursă în timpul unei 
curse. Doar concurenții care navighează în cursă, nu însă şi ajutoarele lor sau alte persoane, au voie să 
circule în locul de start în timpul unei curse. 

b. Locul de start se alege cât mai mare posibil (în funcţie de condițiile locale) pentru a asigura o vizibilitate 
cât mai bună a traseului. La aceasta trebuie avut în vedere ca posibilităţile de comunicare verbală să fie 
asigurate în orice moment. 

7.83.4. Locul de lansare. 

În cadrul locului de start se găseşte locul de lansare (peronul de start), de unde concurentul sau ajutorul 
lui lansează modelul la apă. La locul de lansare — doar în timpul de pregătire — poate fi prezent în 
afara concurentului şi ajutorul lui. 

7.83.5. Amenajarea traseelor de cursă. 

a. Traseele curselor se amenajează sub supravegherea comitetului de cursă după indicațiile acestuia. 
b. Trebuie acordată o atenție specială pentru ca: 

1. Linia de start să fie amenajată pe cât posibil în unghi drept față de direcţia vântului iar lungimea ei, în 
cazul în care condițiile locale permit, să fie cel puțin cât suma lungimilor tuturor iahturilor care iau parte 
la competiție. 

2. Tronsonul de după start să aibă o lungime cât mai mare, în condiţiile unei vizibilități perfecte a 
marcajului de traseu de la locul de start. 

3. Pe ultima latură de traseu înainte de linia de sosire să fie necesară navigația în volte (la fel ca în cazul 
tronsonului de după  linia de start), iar celelalte laturi ale traseului să ofere cât mai multe direcţii diferite 
de vânt. 

4. Să fie asigurată vizibilitatea perfectă a balizelor în orice moment al cursei pentru toți concurenții iar 
balizele să nu fie acoperite de iahturile care parcurg cursul normal al traseului. 

5. Balizele să fie cât mai aproape de locul de start, astfel încât să fie posibilă aprecierea ușoară a 
adâncimii spaţiale a balizelor. 

c. Poate fi necesară plasarea mai multor balize decât pentru cursul normal, pentru a da posibilitatea 
comitetului de cursă să modifice traseul următoarei curse dacă se schimbă direcția vântului. Balizele 
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trebuie în aşa fel marcate încât concurenților să le fie uşor de recunoscut balizele corespunzătoare. 
d. Lungimea traseului trebuie în aşa fel aleasă încât o cursă să dureze minimum 10 minute de la semnalul 

de start iar o latură de traseu să fie de minimum 60 metri. 
e. Ca marcaj de traseu se folosesc balize cu diametrul minim de 50 cm şi care trebuie să fie afară din apă 

cel puțin 30 cm. 

7.83.6. Panouri pentru anunțuri. 

a. La locul de pregătire trebuie aşezat cel puţin un panou pentru anunțuri. Pe acest panou se vor afişa: 
1. Traseul care se parcurge în următoarea cursă şi iahturile repartizate pentru următoarea cursă. 
2. Acordarea frecvențelor pentru fiecare iaht participant la regată, la care se precizează dacă atribuirea 

frecvenţei se face de către concurent sau de către comitetul de cursă. 
3. Rezultatele curselor deja navigate; Afişarea se va face cât mai repede după trecerea liniei de sosire. 
4. Rezultatele soluționării protestelor. 

7.83.7. Spațiu pentru soluționarea protestelor. 

În apropierea locului de start se pune la dispoziție de către gazdă un spațiu pentru soluționarea 
protestelor. Dacă nu există nicio clădire în apropiere, poate fi amenajat un cort în acest scop. În acest 
spaţiu trebuie aşezată o masă cu scaune suficiente. În afară de aceasta trebuie să fie puse la dispoziție 
simboluri de marcaje de traseu şi de iahturi pentru reprezentarea situațiilor din cursă. La campionatele 
mondiale și continentale se va prevedea un monitor de control pentru vizionarea înregistrărilor video.  

7.83.8. Înregistrarea (supravegherea) video. 

Organizatorul unui campionat mondial sau continental trebuie să se îngrijească de asigurarea unei 
înregistrări video. Pentru aceasta sunt necesare cel puțin: 
1. O cameră de luat vederi, cu un număr suficient de acumulatori. 
2. Un ecran care să stea pe cât posibil în camera juriului. 
3. Un cameraman. În caz de nevoie, cameramanul poate fi înlocuit de un membru al juriului. Dacă este 

posibil, pentru cameraman se va asigura un spațiu separat de unde să facă înregistrarea video.  

7.83.9. Precizări suplimentare pentru juriu în cazul supravegherii video. 

1. 1. Supravegherea video poate fi folosită numai pentru clarificarea protestelor exprimate de participanți 
sau de comitetul de cursă. 

2. Pe baza înregistrărilor video nu se mai pot exprima proteste ulterioare. 
3. Protestatarul are dreptul să participe la expunerea înregistrării video. Pe baza expunerii se ia decizia 

finală. Durata de protest începe de la înștiințarea comitetului de cursă. 
4. Dacă comitetul de cursă utilizează înregistratoare video, juriul nu mai are niciun drept de intervenție în 

luarea deciziei. 

7.84. Personalul auxiliar. 
Pentru realizarea sarcinilor organizatorice executantul trebuie să pună la dispoziție suficient personal 
auxiliar. În principal, trebuie luate în considerație următoarele:  
1. Amenajarea corespunzătoare a traseului regatei. 
2. Lucrări scriptice ale comitetului de cursă. 
3. Apelarea iahturilor pentru timpul de pregătire. 
4. Înregistrarea trecerii liniei de sosire și ținerea la curent a listelor cu rezultate. 
5. Sprijinirea observatorilor prin notări scrise. 
6. Îngrijirea panourilor pentru înștiințări. 
7. Lucrări de secretariat pentru juriu. 
8. Ajutoare la măsurători 
9. Cameraman pentru supravegherea video. 

7.85. Înregistrarea iahturilor înscrise. 
a. Fiecare concurent trebuie să fie înscris pentru concurs. Odată cu înscrierea concurentul trebuie să 

prezinte și un certificat de măsurători valabil.  
b. Organizatorul trebuie să asigure un spațiu corespunzător și personal pentru înscrierea concurenților. 
c. La campionatele mondiale, odată cu înscrierea se efectuează și măsurarea iahturilor. La efectuarea 

măsurătorilor pot participa și arbitrii sau observatorii din comitetul de cursă. 

7.86. Documentarea rezultatelor. 

7. 86.1. Sarcinile comitetului de cursă. 

a. Comitetul de cursă trebuie să redacteze evaluarea finală a regatei, să întocmească o listă a rezultatelor 
și să le prezinte juriului pentru confirmare. 
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b. La regatele internaționale, respectiv campionatele mondiale, el trebuie să trimită această listă cu 
rezultate împreună cu un raport scurt despre regată, la comisia sportivă a NAVIGA și la secretariatul 
general în decurs de 14 zile de la terminarea manifestării. 

7.86.2. Sarcini ale juriului. 

Juriul trebuie să confirme prin semnarea listei de rezultate prezentată de comitetul de cursă că regata a 
fost efectuată în concordanță cu regulile stabilite și completările făcute în anunțul de cursă. 

7.86.3. Sarcinile gazdei. 

a. Gazda trebuie să facă publice rezultatele confirmate pe panourile de afișare și dacă este posibil, să 
înmâneze la festivitatea de premiere fiecărui concurent câte o copie cu lista rezultatelor (sau să le trimită 
prin poștă). 

b. Gazda unei regate internaționale sau campionat mondial este obligată să păstreze cel puțin trei ani, 
următoarele documente ale regatei: 
1. Anunțul de cursă. 
2. Instrucțiunile de cursă. 
3. Lista de înscrieri dacă este disponibilă. 
4. Listele de evaluări ale comitetului de cursă. 
5. Toate protocoalele de măsurători şi despre soluționarea protestelor. 
6. Lista rezultatelor. 

c. Organizatorul trebuie să asigure spațiul necesar și personal corespunzător pentru înscrieri. 
d. La Campionatele mondiale se efectuează și măsurarea iahturilor în momentul înscrierii. Măsurarea poate 

fi efectuată de persoane din Comitetul de cursă. 
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Partea a 8-a 

SISTEME DE REGATĂ 

Sistemele de regată descrise în continuare sunt recomandate pentru desfășurarea regatelor, dar nu 
sunt obligatorii. Aplicarea unui anumit sistem de regată se specifică în anunțul de cursă. 

8.90. Condiţii generale. 

8.90.1.Repartizarea pe grupe. 

a. Pentru desfășurarea regatei concurenții trebuie împărţiţi în grupe pe cât posibil egale ca număr de 
concurenți. Prima împărțire se face prin tragere la sorţi iar următoarele se fac corespunzător sistemului de 
regată ales. 

b. Mărimea grupelor se alege în funcţie de condiţiile locale şi de traseul cursei. Se tinde în general spre 
formarea de grupe mari, pentru ca iahturile să participe la cât mai multe curse. 

c. Repartizarea iahturilor pe grupe pentru prima cursă trebuie anunțată cu cel puţin 15 minute înainte de 
primul start, prin afişare pe panoul prevăzut.  

8.90.2 Stabilirea duratei regatei.  

a. În instrucţiunile de cursă se anunță numărul de parcursuri de navigat sau timpul limită la care se dă startul 
pentru ultima cursă. 

b. O regată se consideră nevalabilă dacă nu au avut loc cel puţin 5 curse. 
c. O regată poate fi încheiată înainte de limita stablită inițial, printr-o hotărâre unanimă a comitetului de 

cursă în cazul unor împrejurări vitrege. Și în acest caz trebuie încheiat cel puţin un parcurs și luat în 
considerare alineatul „b". 

8.90.3. Stabilirea limitării timpului. 

Se recomandă să se evite limitarea timpului. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, atunci se procedează 
astfel: 

a. Timpul maxim pentru o cursă se limitează la 20 minute. În acest timp, primul iaht trebuie să treacă de linia 
de sosire, altfel întreaga cursă se anulează. 

b. Restul de iahturi mai au 5 minute pentru a trece linia de sosire. Toate iahturile care în acest interval de 
timp nu au atins linia de sosire și se mai găsesc în cursă vor fi clasate pe ultimul loc. 

8.91. Sistemul de flotă. (RCYRS — Remote Controlled Yacht Racing System)  

8.91.1. Cuvânt înainte. 

În acest sistem se navighează în mai multe grupe, din care un anumit număr de iahturi avansează în 
următoarea grupă superioară, respectiv altele retrogradează într-o grupă următoare, inferioară. 

8.91.2. Împărțirea în grupe. 

a. lahturile înscrise se împart pe cât posibil în grupe egale. Împărţirea se face prin tragere la sorţi. O grupă 
trebuie să aibă cel puţin 6 iahturi. În interesul efectuării unui număr cât mai mare de parcursuri se 
recomandă ca grupele să fie cât mai mari dar asfel încât să nu apară dificultăți în desfăşurarea 
concursului. 

b. Prima grupă va fi numită „A", a doua „B", a treia „C", etc. 
c. Se navighează trei parcursuri de departajare. În urma acestor parcursuri de departajare, poziția în grupe 

se poate stabili în două feluri diferite: 
1. După sistemul italian și modul de punctaj al acestuia, conform regulii „92" (sistemul de regată italian). 
2. Cu o nouă tragere la sorți după fiecare parcurs (sistem Grill Hazard) cu evaluarea punctajului 

corespunzător sistemului de flotă, la care însă toate grupele obţin aceleaşi puncte. 
d. Stabilirea sistemului în care se vor desfăşura cursele de departajare se aduce la cunoştință înainte de 

primul start prin afişare pe panoul prevăzut în acest scop. 
e. După terminarea parcursurilor de împărţire se determină punctajul total al fiecărui iaht şi se efectuează 

împărţirea pe grupe. Iahturile cu cele mai puține puncte, iau startul în grupa „A", următoarele în grupa „B" 
ş.a.m.d. La egalitate de puncte, se trage la sorți. 

8.91.3. Promovarea și retrogradarea. 

a. După terminarea parcursurilor de departajare se stabilesc iahturile care promovează şi respectiv, 
retrogradează din fiecare grupă, prin următoarea metodă: 

1. La 11 sau mai puţine iahturi în grupa „A": 
Primele trei iahturi ale unei grupe, cu excepţia grupei „A", cu cel mai mic număr de puncte, 
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promovează iar ultimele trei iahturi cu numărul cel mai mare de puncte, cu excepția ultimei grupe, 
retrogradează. 

2. La 12 până la 15 iahturi în grupa „A":  
Primele patru iahturi ale unei grupe, cu excepţia grupei „A", cu cel mai mic număr de puncte, 
promovează iar ultimele patru iahturi cu numărul cel mai mare de puncte, cu excepția ultimei grupe, 
retrogradează. 

3. La 16 până la 19 iahturi:  
Primele 5 iahturi iahturi ale unei grupe, cu excepţia grupei „A", cu cel mai mic număr de puncte, 
promovează iar ultimele cinci iahturi cu numărul cel mai mare de puncte, cu excepția ultimei grupe, 
retrogradează. 

4. La 20 pană la 23 iahturi:  
Primele cinci iahturi ale unei grupe, cu excepţia grupei „A", cu cel mai mic număr de puncte, 
promovează iar ultimele cinci iahturi cu numărul cel mai mare de puncte, cu excepția ultimei grupe, 
retrogradează. 

a. Dacă mai multe iahturi au încheiat cursa cu o localizare care este afectată de o promovare respectiv de o 
retrogradare, atunci numărul celor care promovează şi retrogradează creşte. În grupa vecină va creşte 
deasemenea numărul de promovări şi retrogradări. 

b. Un iaht care a renunţat la regată, se elimină de pe panoul cu rezultate dacă a retrogradat până la ultima 
grupă. Dacă se ajunge în situația în care rămân numai 4 iahturi în ultima grupă, grupele se împart din 
nou. La reîmpărţire se iau în considerare punctele obţinute la ultimul parcurs. Un iaht nu poate promova 
sau retrograda mai mult de o grupă. 

8.91.4. Sistemul de punctare. 

a. Iahturile care au trecut linia de sosire primesc puncte de clasare corespunzător ordinii lor şi tabelei de 
punctaj următoare: 

LOC:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc. 
PUNCTE: 0 1,7 3 4 5 6 7 8 9 10 etc. 

b. D. N. S. (Did not start): +2 puncte. 
Un iaht care nu a pornit în cursă obţine numărul de puncte corespunzător ultimului dintre iahturile din 
grupa respectivă +2 puncte. 

c. D.N.F. (R.G.F.) Renunţare datorită defectării: +1 punct. 
Un iaht care iese din cursă sau renunţă din cauza defectării obține numărul de puncte corespunzătoare 
ultimului iaht din acea grupă în momentul ieşirii din cursă +1 punct. lahturile excluse mai târziu din 
această ierarhizare, se consideră ca și când nu s-ar găsi în această cursă. 

d. F.I.D.R.0: Descalificare de către comitetului de cursă. 
Un iaht care pe baza unei prime hotărâri a comitetului de cursă este clasat pe ultimul loc obţine punctele 
pentru ultimul loc. 

e. D.S.Q.: Descalificare de către juriu. 
Un iaht descalificat de către juriu va obține punctajul ultimului loc al tuturor iahturilor participante la 
regată +2 puncte. Aceste puncte pot fi şterse conform pct. 8.91.5. 

f. D.N.D. Descalificare ce nu poate fi anulată. 
Un iaht descalificat fără posibilitatea anulării punctelor va obține punctajul ultimul loc al tuturor iahturilor 
participante la regată +2 puncte. 

g. Iahtul cu cel mai mic număr de puncte câştigă regata. 
h. Dacă după terminarea regatei nu sunt iahturi cu număr egal de puncte, se procedează conform regulii 

2.11. (cursă nulă). Punctele acordate la cursele de departajare sunt luate în considerare la clasarea 
generală. La eventualele cazuri de ștergere, pot fi șterse și rezultate din cursele de împărţire. Cu 
excepţia concursurilor de împărţire, toate punctele se acordă în continuare de la primul iaht din prima 
grupă, până la ultimul iaht din ultima grupă. În baza acestei reguli, un iaht adună puncte, în conformitate 
cu localizarea sa, cu următoarele excepţii: iahtul nr.1 din prima grupă se notează cu „0" puncte și al 
doilea cu 1,7 puncte. 

8.91.5. Ştergerea de rezultate. 

După terminarea regatei, se efectuează următoarele ștergeri ale rezultatelor celor mai slabe, inclusiv ale 
curselor de departajare. 

1. la 5 — 9 parcursuri complete, 1 ștergere. 
2. la 10 — 14 parcursuri complete, 2 ştergeri. 
3. la 15 — 19 parcursuri complete, 3 ştergeri. 
4. la 20 — 24 parcursuri complete, 4 ştergeri. 

8.91.6. Egalitate de puncte la cursele de departajare. 

Dacă este necesară rezolvarea unei egalităţi de puncte dintre două iahturi, trebuie avute în vedere și 
cursele ale căror puncte au fost șterse. lahtul cu puncte mai puţine fără ștergeri se clasează înaintea 
celuilalt. Dacă egalitatea se menține, se trage la sorţi. 
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8.92. Sistemul italian de regată. 

8.92.1. Cuvânt înainte. 

Următorul sistem de regată se bazează pe ideea lui Luigi Badinelli. Se aplică de mult timp cu succes și 
oferă următoarele avantaje: 

1. Fiecărui participant i se acordă egalitate deplină cu ceilalţi concurenţi în cadrul regatei. De la început se 
evită posibilitatea ca cele mai bune iahturi să navigheze mereu în aceeași serie concurându-se doar 
între ele. 

2. Punctele pentru clasificarea finală sunt cele obținute de la începutul regatei. Nu sunt necesare curse de 
departajare. Astfel, este de așteptat un rezultat echilibrat și corect chiar pentru o durată relativ scurtă a 
regatei. 

3. Prin schimbarea permanentă a concurenților, chiar și iahturi mai slabe participă la curse împreună cu 
cele mai bune iahturi. Numărul de concurenți dintr-o cursă poate crește, fapt care permite formarea unor 
grupe mai mari. Grupe mai puţine dar mai mari, înseamnă un câștig de timp în desfășurarea regatei. 

8.92.2. Împărțirea și alocarea între grupe. 

a. Concurenții anunțaţi se împart prin tragere la sorți în grupe care trebuie să fie de minimum 6 iahturi. În 
interesul efectuării unui număr cât mai mare de parcursuri fiecare grupă va avea cât mai mulți 
concurenți cu putință. În interesul unei desfășurări fără probleme a regatei se vor forma minimum trei 
grupe. 

b. La împărţirea în grupe, trebuie avut în vedere faptul ca numărul iahturilor din fiecare grupă să fie pe cât 
posibil același și divizibil prin numărul de grupe. 

c. După efectuarea unui parcurs iahturile vor fi din nou împărțite pe grupe. În acest scop iahturile fiecărei 
grupe sunt ordonate conform clasării în ultimul parcurs navigat. Grupa astfel ordonată se divide în 
secţiuni pentru noua împărţire a iahturilor. Fiecare grupă se repartizează la atâtea secţiuni câte grupe 
există în regată și în fiecare secţiune trebuie să fie aproximativ același număr de iahturi. Astfel, cele mai 
bune iahturi ale unei curse formează secţiunea „A" a grupei, cele care urmează secţiunea „B", etc. 

d. Pentru următorul parcurs, suma secţiunilor „A" din toate grupele formează noua grupă „A”, suma 
secţiunilor „B”, noua grupă „B" și așa mai departe. 

e. Dacă numărul de iahturi nu se poate împărţi în grupe la fel de mari, sau dacă numărul de iahturi din 
fiecare grupă nu poate fi împărţit exact în secţiuni egale, atunci înainte de începerea regatei se 
stabilește exact de către juriu cum va fi făcută împărțirea pe fiecare secţiune în parte. Aceasta va fi 
anunţată înainte de primul start, prin afişare pe panoul prevăzut pentru anunțuri. 

f. Împărţirea trebuie făcută astfel încât numărul de iahturi al fiecărei secţiuni să nu difere cu mai mult de un 
iaht. Mai departe, trebuie ca suma secțiunilor „A" să dea din nou o grupă de aceeași mărime. Această 
regulă este valabilă şi pentru toate celelalte grupe. 

g. Dacă noua împărțire pe grupe este influenţată de trecerea liniei de sosire în acelaşi timp de două sau 
mai multe iahturi, atunci numărul de avansări va fi crescut în mod corespunzător, ca şi numărul de 
devansări. Prin acest procedeu din şi în ultima grupă avansează şi respectiv devansează cele mai 
puține iahturi. 

8.92.3. Sistemul de punctare. 

a. Fiecare iaht care a terminat o cursă, nu se retrage, sau nu este exclus, obţine următoarele puncte: 
LOC:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc. 
PUNCTE: 0 1,7 3 4 5 6 7 8 9 10 etc. 

b. După primul parcurs, iahturile noii grupe „B" obțin 3 puncte suplimentare faţă de numărul de puncte 
indicate în aliniatul „A” iahturile noii grupe „C", 6 puncte suplimentare, iahturile noii grupe „D", 9 puncte 
suplimentare, etc.  

c. Descalificarea de către comitetul de cursă. 
Un iaht care pe baza unei prime decizii a fost trecut pe ultimul loc de către comitetul de cursă obţine 
punctele pentru ultimul loc. 

d. Descalificarea de către juriu. 
Un iaht descalificat de către juriu obține punctajul ultimului loc al tuturor iahturilor participante la cursă la 
care se adaugă un număr de puncte egal cu jumătate din numărul iahturilor care au participat la cursă. 
Ștergerea curselor se face conform punctului 8.91.5. 

 
Pentru evaluarea finală se însumează rezultatele tuturor curselor. Dacă în regată nu urmează să se 
acorde nicio compensare sunt admise ștergeri de curse. Numărul şi felul ştergerilor din rezultatele 
curselor, este la fel ca la sistemul de flotă. 
Un iaht a cărui solicitare de remediere a fost acceptată, poate obține o localizare şi un număr de puncte, 
corespunzător cu regulile privind compensarea. 
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8.93. Sistemul MSS – Most Simple System. 

Obiectiv: 

• Șanse egale pentru toți concurenții în fiecare etapă a cursei. 
• Clasificarea conform cu performanța obținută 
• Fără promovare sau retrogradare 
• Efort de organizaree minim 
• Implementare simplă 
• Fără curse de departajare 

 

8.93.1. Implementare. 

a. Concurenții sunt repartizați în grupe prin tragere la sorți 
b. Comitetul de cursă decide numărul de concurenți într-o serie 
c. Componența fiecărei grupe este stabilită pe baza rezultatelor obținute în cursa precedentă după cum 

urmează: 
 
Pentru două grupe (A și B): 
Concurenții de pe locurile 1, 3, 5, 7, 9, etc. vor concura în grupa A 
Concurenții de pe locurile 2, 4, 6, 8, 10, etc. vor concura în grupa B 
 
Pentru trei grupe (A, B și C): 
Concurenții de pe locurile 1, 4, 7, 10, 13, etc. vor concura în grupa A 
Concurenții de pe locurile 2, 5, 8, 11, 14, etc. vor concura în grupa B 
Concurenții de pe locurile 3, 6, 9, 12, 15, etc. vor concura în grupa C 
 
Pentru patru grupe (A, B, C și D): 
Concurenții de pe locurile 1, 5, 9, 13, 17, etc. vor concura în grupa A 
Concurenții de pe locurile 2, 6, 10, 14, 18, etc. vor concura în grupa B 
Concurenții de pe locurile 3, 7, 11, 15, 19, etc. vor concura în grupa C 
Concurenții de pe locurile 4, 8, 12, 16, 20, etc. vor concura în grupa D 
 
Punctajul acordat în fiecare grupă este conform cu sistemul Low Point System: 
LOC: 1, 2, 3, 4, 5, etc. 
Puncte: 1, 2, 3, 4, 5, etc. 
 
Ștergerea curselor nu este necesară în acest sistem dar poate fi aplicată. 
Acordarea punctelor de penalizare și compensările se fac la fel ca în sistemul de flotă.  
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Partea a 9-a 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA MĂSURARE 

9.94. Precizări generale. 

9.94.1. Instanța superioară. 

a. Instanţa superioară pentru lămurirea neclarităților privind prescripţiile de măsurare şi precizările regulilor 
de clasă este ediția germană a regulilor valabile în prezent. Dacă apar neclarităţi trebuie adoptată poziţia 
comisiei de navigaţie cu vele al NAVIGA. 

9.94.2. Statutul acestor precizări. 

a. Pecizările claselor sunt valabile întotdeauna împreună cu schiţele anexate. 
b. Următoarele precizări de măsurare nu pot fi modificate de către comitetul de cursă. 
c. Modificări sau completări sunt permise numai dacă acestea au fost stabilite prin anunțul de cursă. 

9.94.3. Clasa unitară. 

Într-o clasă unitară este interzis tot ce nu este permis în mod expres în precizările de clasă. 

9.94.4. Clasa de construcție. 

Într-o clasă de construcție este permis tot ceea ce în prescripțiile clasei nu este interzis în mod expres. 
Punctul pupa la capătul de velă (funga): punctul de intersecţie al grandeei de pupă (marginii de cădere) cu 
linia perpendiculară prin funga velei pe grandeea de prova (marginea de învergare). În majoritatea cazurilor, 
aceasta este muchia de pupă a plăcuţei de fungă. 

9.94.5. Marcaje de măsurători. 

a. Marcajele de măsurări trebuie vopsite colorat. Ele vor avea o lăţime de minimum 3 mm. 
b. Dacă se efectuează măsurări la un marcaj de măsurare, atunci partea delimitată prin marcajul de 

măsurare nu trebuie să depăşască limita interioară a acestui marcaj. 

9.94.6. Cerințe privind materialul folosit pentru vele; măsurarea velelor. 

a. Velele pot fi executate și din materiale netextile. Ele pot fi întărite după dorinţă. Velele însă vor trebui să 
permită rularea lor pe un cilindru cu diametrul de 80 mm fără ca prin aceasta să fie deteriorate. 

b. Toate dimensiunile unei vele se măsoară în stare uscată, în poziţie culcată, pe o masă. Vela va fi întinsă 
complet astfel încât să nu prezinte nicio cută. Vela trebuie întinsă complet în lungul liniei care se 
măsoară. 

9.94.7 Greutatea specifică a materialului de balast. 

Materialul de balast nu are voie să depăşească greutatea specifică a plumbului. (11,3 kg /dm3). 

9.95. Fenderul. 
a. Fiecare iaht trebuie să fie echipat cu un fender de provă. Fenderul trebuie să fie executat dintr-un material 

moale, precum cauciucul (de exemplu silicon), astfel încât la o coliziune cu un alt iaht, avariile să fie cât 
mai reduse posibil. 

b. Din motive de siguranţă, fenderul se montează pe o suprafaţă netedă a provei dar nu trebuie să fie o 
acoperitoare a vârfului de provă aflat dedesubt. Grosimea lui trebuie să fie de minimum 1 cm, în cazul în 
care prescripţiile de clasă nu precizează altfel. 

c. Dacă la o ambarcațiune se măsoară „lungimea peste tot", atunci este inclus şi fenderul. 

9.96. Însemnele de clasă, literele naționalității și numerele de velă. 
 

9.96.1. Descrierea însemnelor. 

Însemnele trebuie să fie conforme cu cerințele de marcare a velelor ale ISAF.  
Fiecare iaht trebuie să aibă pe vele următoarele însemne: 
a. Însemnul de clasă conform clasei căreia îi aparține 
b. Una sau mai multe litere care indică țara în care este înregistrat iahtul, conform regulilor ISAF 
c. Numărul de velă alocat de organismul național competent 
d. Numerele de velă sunt ultimele 2 sau 3 cifre, sau singura cifră unde este cazul, atribuite ca număr de 

înregistrare a iahtului de către centrul competent pentru aceasta. 
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e. În fața numărului de velă trebuie să existe un loc pentru o cifră suplimentară. Această cifră poate fi 
alocată de către conducerea regatei în cazul unei suprapuneri de numere. 

f. Mărimea însemnelor de clasă, literelor naționale și numerelor de velă, sunt cele stabilite de ISAF. 
g. Toate numerele și literele trebuie astfel aplicate ca să se poată face o identificare sigură chiar și de la 

distanță. 
h. Numerele de veIă și însemnele naționale trebuie aplicate pe ambele fețe ale velei, pe toate velele, la 

înălţimi diferite și anume mai sus pe partea dinspre tribord. Semnele de clasă, pot fi aplicate spate în 
spate. 

i. Pe velele foc, trebuie aplicate numai numerele de velă. 
j. Însemnele trebuiesc executate într-o culoare contrastantă cu cea a velei. Se vor folosi numai litere drepte 

standardizate și cifre arabe. 

9.96.2. Sancțiuni. 

Un iaht nu poate fi exclus (conform regulilor 96), dacă nu a fost anunțat anticipat și fără să aibă 
posibilitatea de rectificare. 

9.97. Eligibilitatea iahturilor mai vechi. 

Dacă regulile de măsurare se modifică, iahturile care dețin un certificat de măsurare valabil pe baza 
regulilor anterioare pot participa la curse dacă nu li s-au adus modificări de la data măsurării anterioare. 
În caz contrar, va trebui efectuată o nouă măsurare iar iahtul va trebui să corespundă ultimelor 
reglementări.  


