РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Дефиниције

лист 1

1/1
Ко може да напусти трку?
- САМО РЕГАТНИ ОДБОР ......................................................................1
- САМО ПРОТЕСТНИ ОДБОР.................................................................2
- РЕГАТНИ ИЛИ ПРОТЕСТНИ ОДБОР .................................................3

НАПУШТАЊЕ
(ABANDON)

2/1
НАПУШТАЊЕ
(ABANDON)

Може ли напуштена трка бити поново једрена............................ДА/НЕ

3/1
СЛОБОДНА ПО КРМИ
(CLEAR ASTERN)

А

Слободнна по крми једрилица? .................................. A/Б
Б

4/1
ПРЕКЛАПАЊЕ
(OVERLAP)

А

Једрилице А и Б су у преклапању?........................ДА/НЕ
Б

5/1
ПРЕКЛАПАЊЕ
(OVERLAP)

Б

Једрилице Б и В су у преклапању?........................ДА/НЕ

А
В

6/1
ПРЕКЛАПАЊЕ
(OVERLAP)

А

Једрилице А и В су у преклапању? .......................ДА/НЕ
Б
В

ПРЕКЛАПАЊЕ
(OVERLAP)

7/1
Једрилице А и Б:
- јесу у преклапању ...........................................................1
- јесу у преклапању само у случају правила
пролажења ознака или препрека ..................................2

А
Б

УЋИ У ЦИЉ
(FINISH)

8/1
Ушла је у циљ:
- само једрилица А ...........................................................1
- А и Б ................................................................................2

А
Б

РО

Одговори: 1-3; 2-ДА; 3-Б; 4-НЕ; 5-НЕ; 6-ДА; 7-1; 8-2;

Једриличарски савез Србије

2010. године

Љ. Лукић РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Дефиниције

Лист 2

1/2
ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНКА Заинтересована странка је особа која може добити
(INTERESTED PARTY)
или изгубити исходом одлуке протестног одбора,
или која има уски лични интерес у погледу одлуке.....ДА/НЕ
2/2
КЛОНИТИ СЕ
(KEEP CLEAR)

Да ли се клони једрилица друге ако друга не може
да једри својим курсом без потребе да предузима
радње ради избегавања?..................................................ДА/НЕ
3/2
Да ли се клони приветринска једрилица друге ако
заветринска једрилица по истом боку не може да
промени курс а да одмах не додирне приветринску
једрилицу? ........................................................................ДА/НЕ

КЛОНИТИ СЕ
(KEEP CLEAR)

ЗАВЕТРИНА
(LEEWARD)

2

4/2
Ова једрилица у положају 2:
- има заветринску страну ................................................1
- нема заветринску страну ..............................................2

1

5/2
ЗАВЕТРИНА
(LEEWARD)

Заветринска страна ове једрилице је .............лева/десна
ВЕТАР

6/2
ПРЕПРЕКА
(OBSTRUCTION)

Препрека је предмет који једрилица не би могла да прође
a да битно не промени курс, једрећи право на њега до на:
- једну дужину трупа испред ....................................................1
- две дужине трупа испред........................................................2
6/2

ПРЕПРЕКА
(OBSTRUCTION)
може ли једрилица у трци бити препрека? ..........................................ДА/НЕ
Одговори: 1-ДА; 2-НЕ; 3-НЕ; 4-1; 5-ЛЕВА; 6-НЕ; 7-1; 8-ДА

Једриличарски савез Србије

2010. године

Љ. Лукић РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Дефиниције..................................................................................... лист 3

1/3
СТАРНКА
(PARTY)

Може ли регатни одбор бити странка у расправи? ............................ДА/НЕ
2/3

ОДГОДА
(POSTPONE)

Може ли трка бити одгођена после њеног распоређеног старта? ......ДА/НЕ
3/3

ПРАВИ КУРС
(PROPER COURSE)

Има ли једрилица прави курс пре свог стартног сигнала? ..................ДА/НЕ
4/3
Једрилица је у трци почев од свог:
- упозоравајућег сигнала...................................................................................1
- припремног сигнала........................................................................................2
- стартног сигнала .............................................................................................3

У ТРЦИ
(RACING)

5/3
У трци су једрилице:
- А, Б, В и Г...................................................................................1
- А, Б и Г........................................................................................2
- А и Г............................................................................................3
- Г...................................................................................................4

В

Б
Циљ
А

РО

Г

6/3
ВОДА
(ROOM)

Вода је простор потребан једрилици да у владајућим условима учини маневар:
- на начин како је она у стању да учини...................................................................1
- без оклевања на поморачки начин..........................................................................2
7/3

ПРАВИЛО
(RULE)

Правило чине упутства за једрење? ................................................................ДА/НЕ
8/3

ПО БОКУ, ДЕСНОМ
ИЛИ ЛЕВОМ
(TACK, STARBOARD OR PORT)

Једрилица је по боку, десном или левом одговарајућем њеној:
- приветринској страни................................................................1
- заветринској страни...................................................................2

Одговори: 1-ДА; 2-НЕ; 3-НЕ; 4-2; 5-2; 6-2; 7-ДА; 8-1

Једриличарски савез Србије

2010. године

Љ. Лукић РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Дефиниције..................................................................................... лист 4

1/4
ПРЕКЛАПАЊЕ

Ветар

А

Д

Б
В

Г
1

А је слободна по прамцу:
- свих осталих једрилица ...................................................................................................................1
- свих осталих једрилица осим Б ......................................................................................................2

2
3
4

Б и В су у преклапању..............................................................................................................ДА/НЕ
Г и Б су у преклапању ..............................................................................................................ДА/НЕ
Б и Д су у преклапању .............................................................................................................ДА/НЕ
2/5

ПРАВИ КУРС

ЈАК
В ЕТАР

СЛАБ
В ЕТАР

Б
А

СЛАБА
СТРУЈА

В

Г

А је изабрала да једри у слабој струји.
Б прелетајући једри повољним ветром.
В једри равно на ознаку.
Г је изабрала јак ветар.

5 Прави курс једре:
- све једрилице ......................................................1
- само В..................................................................2
- А, В и Г................................................................3

ЈАКА
СТРУЈА

Одговори: 1-1; 2-ДА; 3-ДА; 4-НЕ; 5-1
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Део 1 - Основна правила

лист 5

1/5
Колико има основних правила .............................................................. 5/6/7
2/5
86.1(a)

Основна правила могу бити мењана од
стране националног органа................................................................ ДА/НЕ
3/5

1
СИГУРНОСТ
(SAFETY)

Једрилица и такмичар даће сву могућу помоћ сваком:
- учеснику регате у опасности..................................................................... 1
- лицу или пловилу у опасности ................................................................. 2
4/5

1
СИГУРНОСТ
(SAFETY)

Сваки такмичар је појединачно одговоран да носи лично средство
пловности:
- који одговара условима ............................................................................. 1
- према правилима класе.............................................................................. 2
5/5

2
ФЕР ПЛЕЈ
(FAIR SAILING)

Једрилица и њен власник ће се такмичити сходно признатим начелима
спортског понашања и фер плеја. Једрилица може бити кажњена по
овом правилу само:
- ако је јасно установљено да су ова начела повређена ............................ 1
- од стране националног органа .................................................................. 2
6/5

3
ПРИХВАТАЊЕ
ПРАВИЛА
(ACCEPTANCE OF
THE RULES)

Учешће у регати вођеној по овим правилима такмичар
пристаје да се, поштујући такво одређење, не обраћа било ком суду или
трибуналу ............................................................................................ ДА/НЕ
7/5

4
ОДЛУКА О УЧЕШЋУ
У ТРЦИ
(DECISION TO RACE)

Одговорност једрилице да учествује у регати или да
настави да буде у трци је само њена:
- Да ................................................................................................................. 1
- Да, ако тако стоји у упутствима за једрење............................................. 2
8/5

5
АНТИ-ДОПИНГ
(ANTI-DOPING)

Тврдња о прекршају правила о забрањеним супстанцама и
методама може бити основа за протест ......................................... ДА/НЕ

Одговори: 1-5; 2-НЕ; 3-2; 4-1; 5-1; 6- ДА; 7-1; 8-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, У припремном времену (Део 2 - када се једрилице сусрећу)...................... лист 6

Ветар

А

Б

1

Ако би А изменила курс и омогућила Б да прође што Б није искористила,
већ мења курс у правцу А, А је и даље дужна да се клони?.................................................ДА/НЕ

Comment [D1]: 10, 14

2

Сме ли Б довести А у стање да не може да избегне додир?.................................................ДА/НЕ

Comment [D2]: 16.1

Б је успоставила заветринско преклапање из положаја слободне по крми А.
Ветар

А

Б

3 А је дужна да се клони ..................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [D3]: 11

4 Б сме да прихвата:
- ни мало...................................................................................................................................................1
- до положаја оштро уз ветар .................................................................................................................2
- до положаја прамцем у ветар...............................................................................................................3
- до свог правог курса .............................................................................................................................4

Comment [D4]: 17

Одговори: 1- ДА; 2-НЕ; 3-ДА; 4-4
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, У припремном времену (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 7

Б успоставља заветринско преклапање са А и
затим А успоставља приветринско преклапање
са В. В има право прихватања на А и Б с тим да
им остави воде да могу да се клоне.

Ветар

А

Б

В
1

Сме ли Б ући у приветринско преклапање са В и независно од тога колико има места
између А и В .............................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [D5]: 19.2(b)

Ветар

А
Б

РО

А и Б су у преклапању и приближавају се препреци (што може а не мора бити и ознака) пре него
што ће се приближавати стартној линији да би стартовале.
2
3

Сме ли Б онемогућити А да прође са заветринске стране брода РО тако што би
се усмерила да прође и прошла са приветринске стране брода РО?...................................ДА/НЕ
Ако Б одлучи да прође брод РО са заветринске стране мора ли дати воду једрилици
А да учини исто ........................................................................................................................ДА/НЕ

Одговори: 1- НЕ; 2-ДА; 3-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [D6]: 19.2(a)
Comment [D7]: 19.2(b)

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, У припремном времену (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 8

Ветар

А

РО

Б
1

Сме ли Б онемогућити једрилици А да прође са заветринске стране брода РО? ..............ДА/НЕ

Comment [D8]: 19.1 19.2(b)

Ветар

А

РО
Б

2

Има ли Б право на воду да би летала? ....................................................................................ДА/НЕ

Одговори: 1- НЕ; 2-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [D9]: 20.1

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Старт (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 9

Ветар

Б
А

РО

Ако су једрилице на стартном сигналу као на слици:
1
2

Сме ли А изменити курс до оштро у ветар ако би тиме онемогућила Б да се клони?.......ДА/НЕ
Ако А не промени курс и дође до инцидента, одговорна ће бити
1........................................................................................................................................................... А
2........................................................................................................................................................... Б
3.................................................................................................................................................... А и Б

Одговори: 1- НЕ; 2-2
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [D10]: 16.1
Comment [D11]: 10

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Старт (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 10

Ветар
А

Б

РО

1

Сме ли Б прихватати изнад оштро у ветар како би прошла ознаку са праве стране?..........ДА/НЕ

Comment [D12]: 11 и 17
ако се примењује

2

Ако је Б успоставила заветринско преклапање из положаја слободне по крми, по
проласку ознаке она сме једрити изнад правог курса? ...........................................................ДА/НЕ

Comment [D13]: 17

Ветар

РО
А
А
2
Б

1
Б

А и Б се приближавају стартној линији да би стартовале.
3

Има ли А право на воду да би прошла брод РО пре стартног сигнала? .............................ДА/НЕ

Comment [D14]: preambula
dela C

4

По стартном сигналу, има ли Б право да једри изнад курса који је води непосредно
по крми брода РО? ...................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [D15]: 11 само
ако се ради о правилу 17
заветринска једрилица не сме
једрити изнад правог курса

5

Ако је Б једрила тако да остави А воду да прође између ње и брода РО, сме ли у
положају 2 да прихвати и онемогући је да се клони? ...........................................................ДА/НЕ

Comment [D16]: 16.1

Одговори: 1- ДА; 2-НЕ; 3-НЕ; 4-ДА; 5-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Старт (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 11

Ветар

2

А
Б
А
РО

1

Б
1

Остварујући заветринско преклапање пре стартног сигнала Б има право да прихвата
на А до положаја прамцем у ветар иако би А, клонећи се, морала да преступи стартну
линију?.......................................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [D17]: 17, pre
startnog signala jedrilica nema
pravi kurs

2

По стартном сигналу Б:
- стиче право прихватања до прамцем у ветар ................................................................................1
- не сме једрити изнад правог курса .................................................................................................2

Comment [D18]: 17

Ветар

А
Б
А
Преклапање је успостављен по стартном сигналу.
3 Има ли Б право прихватања на А...............................ДА/НЕ

Б

Одговори: 1- ДА; 2-2; 3-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [DA19]: 17 - Б и
има право прихватања до оштро
у ветар што је њен прави курс

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Старт (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 12

К

Ветар

А

В

Г

Д

СТАРТНА ЛИНИЈА

Б

Ђ

Е

Ж

1

Б има право прихватања иако би тиме довела A у положај да не може да
избегне К ...................................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [D1]: 19.2(b)

2

Ако не би било једрилице К, по стартном сигналу право прихватања до
положаја прамцем у ветар имају:
- Б у односу на А, Г у односу на В, Ђ у односу на Д и Ж у односу на Е ......................................1
- Б у односу на А, Ђ у односу на Д и Ж у односу на Е...................................................................2
- Само Ђ у односу на Д ......................................................................................................................3
- Ђ у односу на Д и Ж у односу на Е ................................................................................................4

Comment [D2]: 17

Одговори: 1-НЕ; 2-2;
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи уз ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 13

Ветар

Б

А

1

Право пута има? ............................................................................................................................ А/Б

Comment [D3]: 10

2

Може ли једрилица с правом пута бити кажњена ако дође до додира и штете
узроковане додиром? ...............................................................................................................ДА/НЕ

Comment [D4]: 14(b)

Ветар

А

А

3

Б

Б

А стиче право пута у односу на Б:

Comment [D5]: 13

- уколико је летала на удаљености две дужине свога трупа од А .................................................1
- у тренутку долажења у положај оштро у ветар ............................................................................2
Одговори: 1-Б; 2-ДА; 3-2
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи уз ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 14

А
Ветар

Б

А

Б

А је довршила летање слободна по прамцу Б
1

А је дужна да се клони Б:
- док не дође у положај оштро уз ветар............................................................................................1
- док не постигне пуну брзину ..........................................................................................................2

Comment [D6]: 13

2

Сме ли Б да мења курс како би онемогућила А да се клони док лета? ...............................ДА/НЕ

Comment [D7]: 16.1

3

Ако би Б успоставила заветринско преклапање након што је А дошла у положај
оштро уз ветар, она би смела:
- да прихвата колико жели.................................................................................................................1
- да настави да једри оштро уз ветар ................................................................................................2

Comment [D8]: 17

Одговори: 1-1; 2-НЕ; 3-2
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи уз ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 15

А
Ветар

Б

А

Б

А је довршила летање дошавши у приветринско преклапање са Б
1

Сме ли Б да мења курс како би онемогућила А да се клони док лета? ...............................ДА/НЕ

Comment [D9]: 16.1

2

Пошто је А летала Б може да прихвата на А до положаја:
- оштро уз ветар ..................................................................................................................................1
- прамцем у ветар ...............................................................................................................................2

Comment [D10]: 11 pravilo
17 se ne primenjuje

3

Прихватајући на А, Б мора дати воде А да се клони.............................................................ДА/НЕ

Comment [D11]: 16.1

Одговори: 1-НЕ; 2-2; 3-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи уз ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 16

Ветар

В

Б

А

1

Б може дозвати воду једрилици В да би летала:
- да би избегла једрилицу А ..............................................................................................................1
- Ако би маневар избегавања једрилице А проласком по крми захтевао битну
измену њеног (Б) курса....................................................................................................................2

Comment [D12]: 19.2(a) i
20.1

2

По довику за воду, сме ли Б одустати од летања и проћи А по крми?
- да........................................................................................................................................................1
- да, уколико В није одговорила .......................................................................................................2

Comment [D13]: 20.1

3

Ако Б одлучи да прође по крми А, она ће морати:
- да остави места да исто учини и В зависно од тога да ли су у преклапању ....................ДА/НЕ

Comment [D14]: 19.2(b)

Одговори: 1-1; 2-2; 3-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи уз ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 17

ПРЕПРЕКА

Ветар

А

Б

А не може да лета а да се не судари са Б.
1

Има ли Б какве обавезе док А не довикне за воду?...............................................................ДА/НЕ

Comment [D15]: 20

2

Има ли А право да довикне воду да би летала? ....................................................................ДА/НЕ

Comment [D16]: 20.1

3

Ако на довик А, Б лета, мора ли А да учини исто? ..............................................................ДА/НЕ

Comment [D17]: 20.1(a)

4

Ако на довик А, Б одговори "Ти летај":
- А може, али не мора да лета ...........................................................................................................1
- А мора да лета што је пре могуће...................................................................................................2
- А мора одмах да лета.......................................................................................................................3

Comment [D18]: 20.1(c)

ПРЕПРЕКА
Ветар

А
Б

5

Има ли А право да довикне за воду да би прошла између препреке и Б?...........................ДА/НЕ

Одговори: 1-НЕ; 2-ДА; 3-ДА; 4-2; 5-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [D19]: 20.1 se ne
primenjuje jer su po suprotnim
bokovima

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Обилазећи приветринску ознаку (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 18

Ветар

А

Б

1

Да ли је Б дужна да дâ воде једрилици А ..............................................................................ДА/НЕ

Comment [DA1]:

18.1(a)

Ветар

А

Б

А
Б

А је довршила летање дошавши у преклапање са Б изван зоне.
2

Док су биле по супротним боковима, да ли је Б смела да опада како би принудила
А да лета раније? ......................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA2]: nema
pravila koje joj to brani, ima samo
ograničenje u pravilu 16.1

3

Када се А приближила са обавезом да се клони док лета, сме ли Б да опада како
би је у томе омела? ..................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA3]:

16.1

4

Сме ли А да прође ознаку и настави оштро уз ветар уколико њен прави курс
налаже да прелета ....................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA4]:

18.4

5

Ако постоји основана сумња да је А правовремено успоставила преклапање,
сматраће се да није ..................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA5]:

18.2(d)

Одговори: 1-НЕ; 2-ДА; 3-НЕ; 4-НЕ; 5-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Обилазећи приветринску ознаку (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 19

Ветар
А

Б

А

Б

А је летала по прамцу Б унутар зоне.
1

По летању А, ако би Б једрећи већом брзином сустигла А и морала да прихвати
изнад оштро у ветар како би је избегла, А би морала да прихвати казну ..........................ДА/НЕ

Comment [DA6]:

18.3(а)

2

По летању А, ако би Б једрећи већом брзином ушла у заветринско преклапање,
А ће морати да се клони ..........................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA7]:

18.3(b)

Ветар
Б

А
Б

А

3

Б летајући долази у положај прамцем у ветар, да ли А још увек мора да се клони ..........ДА/НЕ

4

Када Б прође прамцем у ветар и тада (због губитка брзине) засмета А тако да ова
мора да промени курс да би је избегла, Б ће морати да прихвати казну ............................ДА/НЕ

Одговори: 1-ДА; 2-ДА; 3-ДА; 4-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [DA8]: definicija
po boku b je još po desnom boku i
primenjuje se pravilo 10
Comment [DA9]:

13

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Обилазећи приветринску ознаку (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 20

Ветар

А

Б

1

Сме ли Б приступити летању око ознаке ако тиме онемогућава А да се клони? ...............ДА/НЕ

Comment [DA10]: 16.1
pravilo 18 se ne primenjuje
[18.1(a)]

Ветар

А

А

Б

Б

2

У почетном положају А је слободна по прамцу Б и има право прихватања .....................ДА/НЕ

Comment [DA11]:

3

Летајући пошто је прошла положај прамцем у ветар А је изгубила право пута
и мора да се клони Б која је остала по истом боку ...............................................................ДА/НЕ

Comment [DA12]: 18.1(a)
kada je letala A je po suprotnom
boku i pravilo 18 prestaje da se
primenjuje a pravilo 13 se
primenjuje

Одговори: 1-НЕ; 2-ДА; 3-ДА;
Једриличарски савез Србије

2010. године

18.2(b)

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Обилазећи приветринску ознаку (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 21

Кад је приветринска ознака уједно и препрека

Ветар

Воду за
летање

Снађи се, ја
достижем
ознаку

А
Б

1

Сме ли Б да ускрати воду А?
- зависи од тога како су стигле до ознаке ........................................................................................1
- сме .....................................................................................................................................................2
- не сме.................................................................................................................................................3

Одговори: 1-2
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [DA13]:

20.3

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи под повољним ветром (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 22

Ветар

Б је остварила заветринско преклапање из
положаја слоодне по крми А.

А

Б

1

Има ли каквих ограничења у погледу измене курса?
- има за А ............................................................................................................................................1
- има за Б ............................................................................................................................................2
- има за обе ..........................................................................................................................................3

Comment [DA14]:
11 za A

17 za B i

Comment [DA15]:
B i 11 za A

16.1 za

Ветар

Б је је напредовала кроз заветрину А.

А

Б

2

Има ли каквих ограничења у погледу измене курса?
- има за А ............................................................................................................................................1
- има за Б ............................................................................................................................................2
- има за обе ..........................................................................................................................................3

Одговори: 1-3; 2-3
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи под повољним ветром (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 23

Ветар

А је остварила приветринско преклапање из положаја
слоодне по крми Б.

А

Б

1

Има ли каквих ограничења у погледу измене курса?
- има за А ............................................................................................................................................1
- има за Б ............................................................................................................................................2
- има за обе ..........................................................................................................................................3

Comment [DA1]:
i 11 za A

16.1 za B

Comment [DA2]:

16.1

Ветар
А

Б

А

Б

2

А је ушла приветринско преклапање из положаја слоодне по крми Б. Б прихвата и доводи је у
стање 2 када више не сме ни да прихвата, као што не сме ни да опада, а да се одмах не
додирну. Ако Б настави да прихвата и дође до додира:
- крива је А јер није смела да уђе у приветрину ако не може да прође ........................................1
- крива је Б, јер је прошла "јарбол субочице"..................................................................................2
- крива је Б, јер мора оставити могућности А да се клони .............................................................3

Одговори: 1-3; 2-3
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи под повољним ветром (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 24

Ветар

А

Б

А

Б

1

А је остварила приветринско преклапање и одговарајући на прихватање Б ослободила се по
прамцу. Пошто се ослободила по прамцу Б:
- А више нема никаквих обавеза.......................................................................................................1
- А не сме да једри испод правог курса ............................................................................................2

Comment [DA3]:

12

Comment [DA4]:

17

Ветар

Б

Б
А

А
Б

А

2

Б је остварила приветринско преклапање и одговарајући на прихватање А
ослободила се по прамцу. Враћајући се на прави курс преклапање је обновљено.
Обновљено је и право прихватања А? ...................................................................................ДА/НЕ

Одговори: 1-1; 2-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи под повољним ветром (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 25

Ветар
А
А

Б

Б

В

В

Б улази у заветринско преклапање из положаја слободне по крми А и остајући у том преклапању
улази у приветринско преклапање са В
1

Ако би В прихватила на Б, мора ли А да се клони Б? ..........................................................ДА/НЕ

Comment [DA5]:

19.2(b)

Ветар

А
А
Б
Б
В
В

Б је у преклапању са В када улази у заветринско преклапање са А.
2

Ако нема места да прође Б ће морати да прихвати казну? ..................................................ДА/НЕ
Ветар

Comment [DA6]: 19.2(b) A
i B su u preklapanju na prepreci u
drugoj poziciji i B ima pravo na
vodu jer jedrilica u trci nije
kontinualna prepreka i pravilo
19.2(c) se ne primenjuje.

А

Б

А је ушла у приветринско преклапање из положаја слободне по крми Б.
3

Ако Б одлучи да прође са заветринске стране препреке, она ће морати да дâ воде А
да учини исто ако то жели? .....................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA7]:

19.2(b)

4

По обиласку препреке Б има право прихватања на А?.........................................................ДА/НЕ

Comment [DA8]:

11

Одговори: 1-ДА; 2-НЕ; 3-ДА; 4-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи под повољним ветром (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 26

Ветар

А

А

Б
Б

1

Б има право да уђе у заветринско преклапање и право
на воду да би прошао препреку? .............................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA9]: 19.2(c) p
rolaze kontinualnu prepreku

Ветар
А

А
Б

2

Б

Б има право да уђе у заветринско преклапање и право
на воду да би прошао препреку? .............................................................................................ДА/НЕ

Одговори: 1-НЕ; 2-ДА

Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [DA10]: 19.2(c)
prolaze kontinualnu prepreku, u
trenutku kada je ostvareno
preklapanje B ima mesta da prođe

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Обилазећи бочну ознаку (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 27

Ветар

А

Б

А и Б улазе у зону у преклапању. Прави курс налаже прелетање приликом обиласка ознаке.
1

Иако би се А ослободила преклапања она задржава обавезу клоњења? ............................ДА/НЕ

Comment [DA11]:

18.2(c)

2

Унутар зоне, ако би остале у преклапању, Б свакако губи право прихватања на А и мора да
следи прави курс? .....................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA12]:

18.4

3

Б има право на воду да следи прави курс тако што ће уместо маневра прелетања применити
маневар окретања летањем?....................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA13]: 18.4
definicija voda – letanje u toj
situaciji nije pomorački način
obilaska

4

Ако би једрилице прелетале и оставиле ознаку по крми у преклапању А стиче право
прихватања? ..............................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA14]: 11,
pravilo 17 se ne primenjuje jer A
nije ostvarila zavetrinsko
preklapanje iz položaja slobodna
pokrmi

Одговори: 1-ДА; 2-ДА; 3-НЕ; 4-ДА

Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Обилазећи бочну ознаку (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 28

Ветар

Б је унутрашња у преклапању и прави курс
обилажења ознаке јој налаже прелетање.
А

Б

1

А сматра да Б обилази предалеко. А свеједно мора да се клони?........................................ДА/НЕ

2

А може протетовати и ако се докаже да је Б прешироко обилазила ознаку,
биће дисквалификована? .........................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA15]: 11 - A je
u obavezi da se kloni bez obzira
da li je B prekršila 18.4
Comment [DA16]:

18.4

Ветар

Ако обилазак ознаке не налаже
прелетање.

А

Б

3

Ако Б долази с правом прихватања, она га задржава и приликом обиласка
ознаке и даље све док траје преклапање? ..............................................................................ДА/НЕ

Comment [DA17]:

11

4

Ако Б не долази с правом прихватања, њено право се своди на то да једри
правим курсем? .........................................................................................................................ДА/НЕ

Comment [DA18]:

17

Одговори: 1-ДА; 2-ДА; 3-ДА; 4-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи низ ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 29

Ветар

Б
А

1

Уколико Б мења курс, она мора дати воде А да се клони?...................................................ДА/НЕ

Comment [d19]:

16.1

Ветар

А

Б

1

Обавезу да се клони има?.............................................................................................................. А/Б

Одговори: 1-ДА; 2-Б
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [d20]: 10 –
Jedrilice jedre po suprotnim
bokovima

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи низ ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 30

Ветар

А

А

1

Б

Б

Прелетањем Б стиче право пута?............................................................................................ДА/НЕ

Comment [d1]: 10 –
Jedrilice su po suprotnom boku

Ветар

А

А

2

Б

Б

Иако А прелетајући није мењала курс, она је у обавези да да воде Б да се клони? ...........ДА/НЕ

Одговори: 1-ДА; 2-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [d2]: A je i pre
imala pravo puta (pravilo 11) i
pravilo 15 se ne primenjuje

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Једрећи низ ветар (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 31

Ветар
Б

А

Б

А

1

Прелетањем Б стиче право пута?............................................................................................ДА/НЕ

Comment [d3]: Pravilo 17
se ne primenjuje jer je B ostvarila
zavetrinsko preklapšanje kada je
bila po suprotnom boku. Nakon
preletanja, primenuje se pravilo
11.

Ветар

ПРЕПРЕКА

А

Б

2

Ако нема довољно места да би безбедно прошла између Б и обале, да ли А сме да уђе у
унутрашње преклапање ...........................................................................................................ДА/НЕ

Одговори: 1-ДА; 2-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

Comment [d4]: 19.2(c) –
jedrilice jedre više od 90o od
pravog kursa i definicija
«slobodna po krimi, slobodna po
pramcu, preklapanje» se
primenjuje na njih

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Улазећи у циљ (Део 2 - када се једрилице сусрећу)

лист 32

Ветар

А
Б

1

Б сме да прихвата и изнад оштро уз ветар како би ушла у циљ:
- свеједно како је ушла у преклапање ...............................................................................................1
- само ако је ушла у преклапање изван зоне ....................................................................................2

Ветар

Comment [d5]: 18.2(b) ako je B otsvarila zavetrinsko
preklapanje u zoni, dužna je dati
vode A za prolazak oznake. Ako
je a ostvarila zavetinsko
preklapanje izvan zone, ima pravo
na vodu za prolazak oznake. Njen
pravi kurs je u tom slučaju da
jedri iznad oštro u vetar i nije
prekršila pravilo 17

А
РО

А
Б
Б

2

Б мора дати воду А да прође ознаку, свеједно има ли или нема право прихватања?
- да........................................................................................................................................................1
- да, уз услов да су у преклапању ушле у зону ознаке ....................................................................2

Одговори: 1-2; 2-2

Једриличарски савез Србије

2010. године
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ЈЕДРЕЊЕ КУРСА

1
Упутствима за једрење утврђен је курс: "Старт;
ознака 1 остави лево; ознака 2 остави лево;
ознака 3 остави лево; циљ".

Ветар

2

1

Идући са стата ка ознаци 1 сме ли
једрилица да остави ознаку 2 десно?

Comment [d7]:

28.2

Comment [d8]:
44.2

44.1(b) i

- да............................................................................ 1
- да, али не и да је дотакне..................................... 2
- да, као и да је дотакне.......................................... 3

3
ДОТИЦАЊЕ ОЗНАКЕ

ПОШТО СЕ ДОВОЉНО
УДАЉИ ОД ДР УГИХ
ЈЕДР ИЛИЦА

ЈЕДАН ОКР ЕТ
УКЉУЧУЈУЋИ
ЈЕДНО
ПР ЕЛЕТАЊЕ И
ЈЕДНО
ЛЕТАЊЕ

2

Једрилица је дотакла ознаку која омеђује крак курса на којем једри. Биће довољно
да начини један казнени окрет као на слици:
- да........................................................................................................................................................1
- да, осим ако је дотицањем ознаке задобила значајну предност .................................................2
- потребно је да начини два казнена окрета ....................................................................................3
- потребно је да се врати и исправно окрене ознаку .......................................................................4

Одговори: 1-3; 2-2
Једриличарски савез Србије

2010. године
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25
УПУТСТВА ЗА
ЈЕДРЕЊЕ И СУГНАЛИ
(SAILING INSTRUCTIONS
AND SIGNALS)
26
СРТОВАЊЕ ТРКА
(STARTING RACES)
27
ОСТАЛЕ РАДЊЕ РЕГАТНОГ
ОДБОРА ПРЕ СТАРТНОГ
СИГНАЛА
(OTHER RACE COMMITTEE
ACTIONS BEFORE STARTING
SIGNAL)
27
ОСТАЛЕ РАДЊЕ РЕГАТНОГ
ОДБОРА ПРЕ СТАРТНОГ
СИГНАЛА
(OTHER RACE COMMITTEE
ACTIONS BEFORE STARTING
SIGNAL)

лист 34

1/34
Упутства за једрење ставиће се на располагање свакој једрилици:
- пре него што почне регата ..................................................................... 1
- један сат пре упозоравајућег сигнала ................................................... 2
2/34
Може ли ово правило бити мењано упутствима за једрење? ..... ДА/НЕ
3/34
Да ће бити примењен скраћени курс, регатни одбор може
сигналисати најкасније до:
- упозоравајућег сигнала .......................................................................... 1
- припремног сигнала ............................................................................... 2
- стартног сигнала ..................................................................................... 3
4/34
Регатни одбор може мицати стартну ознаку најкасније до:
- упозоравајућег сигнала .......................................................................... 1
- припремног сигнала ............................................................................... 2
- стартног сигнала ..................................................................................... 3
5/34

28
ЈЕДРЕЊЕ КУРСА
(SAILING THE COURSE)

29
СТАРТОВАЊЕ; ОПОЗИВИ
(STARTING; RACALLS)

29
СТАРТОВАЊЕ; ОПОЗИВИ
(STARTING; RACALLS)

30
СТАРТНЕ КАЗНЕ
(STARTING PENALTIES)

По завршавању једрилица је дужна да пређе стартну
линију у потпуности? ..................................................................... ДА/НЕ
6/34
Једрилица ће одједрити у потпуности на редстартни страну стартне
линије пре стартовања ако је на њеном стартном сигналу на курсној
страни стартне линије био било који део:
- трупа ........................................................................................................ 1
- трупа, посаде или опреме ...................................................................... 2
- трупа или опреме .................................................................................... 3
7/34
Појединачни опозив биће истакнут најдуже:
- четири минута по стартном сигналу..................................................... 1
- један минут пре било ког наредног стартног сигнала ........................ 2
- до онога шта је пре од претходна два................................................... 3
8/34
Правило стартне казне најављује се најкасније као:
- упозоравајући сигнал ............................................................................. 1
- припремни сигнал................................................................................... 2

Одговори: 1-1; 2-ДА; 3-1; 4-2; 5-НЕ; 6-2; 7-3; 8-2
Једриличарски савез Србије

2010. године
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30
СТАРТНЕ КАЗНЕ
(STARTING PENALTIES)

1/35
Казна по паравилу Z заставе застарева ако трка буде поново
стартована, поново једрена или прераспоређена? ....................... ДА/НЕ

30
СТАРТНЕ КАЗНЕ
(STARTING PENALTIES)

2/35
Једрилица која прекрши преавило црне заставе биће
дисквалификована?......................................................................... ДА/НЕ

31
ДОТИЦАЊЕ ОЗНАКЕ
(TOUCHIN A MARK)

3/35
Једрилица која прекрши ово правило, ако тиме није задобила
значајну предност, може прихватити казну тако што ће:
- се вратити, не ометајући друге једрилице и исправно
обићи ознаку ............................................................................................ 1
- пошто се довољно удаљи од других једрилица што је пре могуће,
без оклевања учинити потпун заокрет уклучујући једно летање
и једно прелетање ................................................................................... 2

32
СКРАЋЕЊЕ ИЛИ
НАПУШТАЊЕ ПОСЛЕ
СТАРТА
(SHORTENING OR
ABANDONNING AFTER THE
START)

4/35
Пошто нека једрилица проједри курс и заврши у ограниченом
времену, регатни одбор:
- неће напустити трку ............................................................................. 1
- неће напустити трку а да не узме у обзир последице за све
једрилицеу трци или серији ................................................................... 2

33
ИЗМЕНА ПОЛОЖАЈА
СЛЕДЕЋЕ ОЗНАКЕ
(CHANGIN THE POSITION OF
THE NEXT MARK)

5/35
На свакој обилазећој ознаци регатни одбор може сигналисати
измену правца следећег крака курса............................................. ДА/НЕ
6/35

34
ГУБЉЕЊЕ ОЗНАКЕ
(MARK MISSING)

Сме ли регатни одбор изгубљену ознаку заменити сличном? ... ДА/НЕ

35
ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ И
БОДОВАЊЕ
(TIME LIMIT AND SCORES)

7/35
Ако ни једна једрилица не заврши у ограниченом времену, Регатни
одбор ће:
- ће напустити трку ................................................................................. 1
- може продужити ограничено време ..................................................... 2

36
ПОНОВО СТАРТОВАНЕ ИЛИ
ПОНОВО ЈЕДРЕНЕ ТРКЕ
(RACES TO BE RESTARTED
OR RESAILED)

8/35
Ако је трка поново стартована или поново једрена прекршај правила:
- застарева .................................................................................................. 1
- застарева осим стартних казни и грубог преступа.............................. 2
- застарева осим за забрањене радње и грубог преступа ...................... 3

Одговори: 1-НЕ; 2-ДА; 3-2; 4-2; 5-ДА; 6-ДА; 7-1; 8-2
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1/36
Други захтеви у трци дела 4 регатних правила тичу се:
- једрилица које су ушле у трку............................................................... 1
- само једрилица у трци............................................................................ 2
2/36
40
ЛИЧНИ УЗГОН
(PERSONAL BOUYANCE)

Да ли је суво ронилачко одело лични узгон?............................... ДА/НЕ
3/36

41
ПОМОЋ СА СТАРНЕ
(OUTSIDE HELP)

После судара једрилица сме примити помоћ са стране? ............ ДА/НЕ
4/36

42
ПОГОН
(PROPULSION)

43
ОДЕЋА И ОПРЕМА
ТАКМИЧАРА
(COMPETITOR CLOTHING
AND EQUIPMENT)

Хоће ли једрилица бити кажњена ако је употребила мотор
како би помогла пловилу у опасности? ........................................ ДА/НЕ
5/36
Може ли се правилима класе померати горња граница
тежине одеће?.................................................................................. ДА/НЕ
6/36

44
КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈ
ПРАВИЛА ДЕЛА 2
(PENALTIES FOR BREAKING
RULES OF PART 2)
44
КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈ
ПРАВИЛА ДЕЛА 2
(PENALTIES FOR BREAKING
RULES OF PART 2)
44
КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈ
ПРАВИЛА ДЕЛА 2
(PENALTIES FOR BREAKING
RULES OF PART 2)

Прихватање казне Казненим окретима 720о прихватљиво је:
- док је једрилица у трци .......................................................................... 1
- што је пре могуће након инцидента ..................................................... 2
7/36
Мора ли се упутствима за једрење навести да су Казнени
окрети 720о казна за прекршај правила дела 2? ........................... ДА/НЕ
8/36
Вреди ли прихватање казне казненим окретима 720о ако је
једрилица прекршајем изазвала озбиљну штету?........................ ДА/НЕ

Одговори: 1-2; 2-НЕ; 3-ДА; 4-НЕ; 5-ДА; 6-2; 7-НЕ; 8-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године
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44
КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈ
ПРАВИЛА ДЕЛА 2
(PENALTIES FOR
BREAKING RULES OF
PART 2)
45
ИЗВЛАЧЕЊЕ;
ПРИВЕЗИВАЊЕ;
СИДРЕЊЕ
(HAULING OUT; MAKING
FAST; ANCHORING)
45
ИЗВЛАЧЕЊЕ;
ПРИВЕЗИВАЊЕ;
СИДРЕЊЕ
(HAULING OUT; MAKING
FAST; ANCHORING)
47
ОГРАНИЧЕЊЕ ОПРЕМЕ И
ПОСАДЕ
(LIMITATIONS ON
EQUIPMENT AND CREW)
50
ДИЗАЊЕ И НАТЕЗАЊЕ
ЈЕДАРА
(SETTING AND SHEETING
SAILS)
50
ДИЗАЊЕ И НАТЕЗАЊЕ
ЈЕДАРА
(SETTING AND SHEETING
SAILS)
50
ДИЗАЊЕ И НАТЕЗАЊЕ
ЈЕДАРА
(SETTING AND SHEETING
SAILS)
52
РУЧНА СНАГА
(MANUAL POWER)

лист 37

1/37
Вреди ли прихватање казне Казненим окретима 720о ако
је једрилица прекршајем добила значајну предност? ................. ДА/НЕ
2/37
Једрилица морра бити у води и одвезана на њен:
- упозоравајући сигнал ............................................................................. 1
- припремни сигнал................................................................................... 2
- стартни сигнал ........................................................................................ 3
3/37
Сматра ли се да је једрилица у води и одвезана ако је
придржава члан посаде стојећи на дну? ....................................... ДА/НЕ
4/37
Сме ли укрцани члан посаде напустити једрилицу да би
помогао лицу или пловилу у опасности? ..................................... ДА/НЕ
5/37
Код измене прамчаних једара и шпинакера морају ли једна
бити прво оборена да би друга била дигнута? ............................. ДА/НЕ
6/37
Једновремено само један шпинакер може
бити у положају да вуче? ............................................................... ДА/НЕ
7/37
Прамчано једро може бити натегнуто шпинакер бумом:
- не .............................................................................................................. 1
- да .............................................................................................................. 2
- да, под условом да није разапет шпинакер .......................................... 3
8/37
Опута једрилице, врв, облице и помични делови трупа
биће подешавани и погоњени само ручном снагом? .................. ДА/НЕ

Одговори: 1-НЕ; 2-2; 3-ДА; 4-ДА; 5-НЕ; 6-ДА; 7-3; 8-ДА
Једриличарски савез Србије

2010. године
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60.1(а)
ПРАВО НА ПРОТЕСТ И
ЗАХТЕВ ЗА
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
(RIGHT TO PROTEST AND
REQUEST REDRESS)
60.2(а)
ПРАВО НА ПРОТЕСТ И
ЗАХТЕВ ЗА
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
(RIGHT TO PROTEST AND
REQUEST REDRESS)
60.2(a)
ПРАВО НА ПРОТЕСТ И
ЗАХТЕВ ЗА
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
(RIGHT TO PROTEST AND
REQUEST REDRESS)
60.2(b)
ПРАВО НА ПРОТЕСТ И
ЗАХТЕВ ЗА
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
(RIGHT TO PROTEST AND
REQUEST REDRESS)
60.2(c)
ПРАВО НА ПРОТЕСТ И
ЗАХТЕВ ЗА
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
(RIGHT TO PROTEST AND
REQUEST REDRESS)
60.3(а)
ПРАВО НА ПРОТЕСТ И
ЗАХТЕВ ЗА
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
(RIGHT TO PROTEST AND
REQUEST REDRESS)
61.1(а)
ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВИ
(PROTEST
REQUIREMENTS)
61.1(b)
ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВИ
(PROTEST
REQUIREMENTS)

лист 38

1/38
Може ли једрилица протестовати другу једрилицу за прекршај
правила Дела 2 уколико није умешана или видела инцидент?.... ДА/НЕ
2/38
Може ли регатни одбор протестовати једрилицу на
основу пријаве друге једрилице?.................................................... ДА/НЕ
3/38
Може ли регатни одбор протестовати једрилицу на
основу обавештења из неваљаног протеста? .............................. ДА/НЕ
4/38
Може ли регатни одбор затражити обештећење
за једрилицу? .................................................................................... ДА/НЕ
5/38
Може ли регатни одбор пријавити протестном одбору
захтев за поступак за груби прекршај правила?............................ ДА/НЕ
6/38
Може ли протестни одбор протестовати једрилицу која
није странка на расправи ваљаног протеста? ............................ ДА/НЕ
7/38
Једрилица која намерава да протестује другу једрилицу због
инцидента који се догодио на регатном пољу обавестиће је:
- у првој разумној прилици ........................................................................1
- приликом уласка у циљ ............................................................................2
8/38
Регатни одбор или протестни одбор који намерава да протестује
једрилицу због инцидента који уочи на регатном пољу обавестиће је:
- приликом уласка у циљ ............................................................................1
- у протестном времену ..............................................................................2

Одговори: 1-НЕ; 2-НЕ; 3-НЕ; 4-ДА; 5-ДА; 6-ДА; 7-1; 8-2
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1/39
61.2
ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВИ
(PROTEST
REQUIREMENTS)

Под условом да написмени протест означава инцидент,
дуги детаљи могу бити исправљени пре или за време
расправе?.......................................................................................... ДА/НЕ
2/39

61.3
ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВИ
(PROTEST
REQUIREMENTS)

Протест једрилице биће достављен регатној канцеларији,
ако другачије није одређено упутствима за једрење, најкасније:
- један сат по пристајању брода регатног одбора .................................. 1
- два сата по завршавању последње једрилице у трци .......................... 2
3/39

62.1(а)
ОБРШТЕЋЕЊЕ
(REDRESS)

Може ли једрилица затражити обештећење због грешке
регатног одбора или протестног одбора? ..................................... ДА/НЕ
4/39

62.1(b)
ОБРШТЕЋЕЊЕ
(REDRESS)

Може ли једрилица затражити обештећење због физичког
оштећења деловањем једрилице која је прекршила правило
Дела 2? ............................................................................................. ДА/НЕ
5/39

62.1(c)
ОБРШТЕЋЕЊЕ
(REDRESS)

Може ли једрилица затражити обештећење због пружања
помоћи лицу или пловилу у опасности?....................................... ДА/НЕ
6/39

62.2
ОБРШТЕЋЕЊЕ
(REDRESS)

Једрилица која намерава да затражити обештећење због
грешке регатног одбора дужна је да истакне црвену заставу?... ДА/НЕ
7/39

63.1
РАСПРАВЕ
(HEARINGS)

Протестни одбор ће расправити све протесте који су
достављени регатној канцеларији, осим ако не одобри
повлаченје протеста једрилице?.................................................. ДА/НЕ
8/39

63.3
РАСПРАВЕ
(HEARINGS)

Странке у расправи имају право да присуствују:
- свим саслушањима ................................................................................. 1
- свим саслушањима, осим саслушања регатног одбора ...................... 2

Одговори: 1-ДА; 2-2; 3-ДА; 4-ДА; 5-ДА; 6-НЕ; 7-ДА; 8-1
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1/40
63.4
РАСПРАВЕ
(HEARINGS)

Може ли странка у расправи ставити примедбу на члана
протестног одбора као на заинтересовану странку?.................. ДА/НЕ
2/40

63.5
РАСПРАВЕ
(HEARINGS)

Протестни одбор ће прво закључити о ваљаности протеста
па тек потом испитивати навод о прекршају правила? ............... ДА/НЕ
3/40

63.6
РАСПРАВЕ
(HEARINGS)

Може ли странка у расправи пропитивати
саслушавано лице?.......................................................................... ДА/НЕ
4/40

64.1(a)
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

Може ли протестни одбор казнити једрилицу за прекршај
правила које није наведено у протесту?...................................... ДА/НЕ
5/40

64.1(b)
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

Када је последицом прекршаја правила једрилица присилила
другу једрилицу да прекрши правило, друга једрилица ће
бити ослобођена одговорности?.................................................... ДА/НЕ
6/40

64.1(c)
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

Може ли протестни одбор казнити једрилицу за прекршај
правила док није у трци? ............................................................... ДА/НЕ
7/40

64.2
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

Може ли протестни одбор одлучити да напусти трку
као решење обештећења?............................................................... ДА/НЕ
8/40

64.2
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

Решевајући обештећење подешавањем броја бодова, протестни
одбор ће направити што је могуће правичније решење:
- за све једрилице ...................................................................................... 1
- за све једрилице које су захтевале обештећење .................................. 2

Одговори: 1-ДА; 2-ДА; 3-ДА; 4-ДА; 5-ДА; 6-ДА; 7-ДА; 8-1
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Део 5 - протести, обештећења, расправе, ...

64.3(а)
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

64.3(c)
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

лист 41

1/41
За одступања изван дозвољених правила класе изазвана
оштећењем или уобичајеним хабањем, која не побољшавају
учинак једрилице, протестни одбор:
- неће казнити једрилицу.......................................................................... 1
- неће казнити једрилицу уз обавезу исте да отклони одступања
до наредне трке, ако има разумне могућности .................................... 2
2/41
Може ли дисквалификована једрилица због одступања изван
толерисаних правила класе да настави да се такмичи:
- може, ако написмено изјави да намерава да се жали.......................... 1
- не може .................................................................................................... 2
3/41

64.3(d)
ОДЛУКЕ
(DECISIONS)

Трошкове премеравања насталих протестом у вези
правилапремеравања платиће:
- неуспела странка, ако протестни одбор не одлучи друкчије............ 1
- организатор регате.................................................................................. 2

65.2
4/41
ОБАВЕШТЕЊЕ
СТРАНАКА И ДРУГИХ
Странка у расправи има право на написмено обавештење
(INFORMING THE PARTIES о одлуци протестног одбора?......................................................... ДА/НЕ
AND OTHERS)
5/41
66
Странка у расправи може да тражи поновну расправу најкасније:
ПОНАВЉАЊЕ РАСПРАВЕ - 2 сата пошто је обавештена о одлуци................................................... 1
(REOPENING A HEARING) - 12 сати пошто је обавештена о одлуци ................................................ 2
- 24 сата пошто је обавештена о одлуци................................................. 3
6/41
67
Мора
ли
бити
уписано
у
упутствима
за
једрење
право
ПРАВИЛО 42 И ПОТРЕБА
протестног одбора да казни једрилицу за забрањене
РАСПРАВЕ
(RULE 42 AND HEARING радње без расправе?........................................................................ ДА/НЕ
REQUIREMENTS)
7/41
68
ШТЕТЕ
Решавање штете настале прекршајем правила може бити
(DAMAGES)
уређено прописима националног органа? .................................... ДА/НЕ
69.1(а)
ТВРДЊЕ О ГРУБОМ
ПРЕСТУПУ ПРИСТОЈНОГ
ПОНАШАЊА
(ALLEGATION OF GROSS
MISCONDUCT)

7/41
Протестни одбор може казнити такмичара за груби
преступ пристојног понашања без расправе? .............................. ДА/НЕ

Одговори: 1-2; 2-1; 3-1; 4-ДА; 5-3; 6-ДА; 7-ДА; 8-НЕ
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Део 5 - протести, обештећења, расправе, ...

69.1(b)(1)
ТВРДЊЕ О ГРУБОМ
ПРЕСТУПУ ПРИСТОЈНОГ
ПОНАШАЊА
(ALLEGATION OF GROSS
MISCONDUCT)
69.1(b)(2)
ТВРДЊЕ О ГРУБОМ
ПРЕСТУПУ ПРИСТОЈНОГ
ПОНАШАЊА
(ALLEGATION OF GROSS
MISCONDUCT)
69.1(c)
ТВРДЊЕ О ГРУБОМ
ПРЕСТУПУ ПРИСТОЈНОГ
ПОНАШАЊА
(ALLEGATION OF GROSS
MISCONDUCT)
69.2(а)
ТВРДЊЕ О ГРУБОМ
ПРЕСТУПУ ПРИСТОЈНОГ
ПОНАШАЊА
(ALLEGATION OF GROSS
MISCONDUCT)
70.1
ПРАВО НА ЖАЛБУ И
ЗАХТЕВ ЗА ТУМАЧЕЊЕ
(RIGHT OF APEAL AND
REQUEST FOR
INTERPRETATION)
70.1
ПРАВО НА ЖАЛБУ И
ЗАХТЕВ ЗА ТУМАЧЕЊЕ
(RIGHT OF APEAL AND
REQUEST FOR
INTERPRETATION)
71.3
ОДЛУКЕ ПО ЖАЛБАМА
(APEAL DECISIONS)

лист 42

1/42
Може ли протестни одбор само опоменути такмичара
за груби преступ пристојног понашања?...................................... ДА/НЕ
2/42
Може ли протестни одбор казнити такмичара искључењем из
читаве серије трка за груби преступ пристојног понашања? ..... ДА/НЕ
3/42
О опомени за груби преступ пристојног понашања, протестни
одбор ће обавестити национални орган такмичара? ................... ДА/НЕ
4/42
Може ли национални орган трајно суспендовати такмичара
ако нађе за сходно? ......................................................................... ДА/НЕ
5/42
Може ли право на жалбу такмичара за поступак протестног
одбора бити ускраћено? ................................................................. ДА/НЕ
6/42
Могу ли нађене чињенице од стране протестног одбора бити
предмет жалбе такмичара?............................................................. ДА/НЕ
7/42
Може ли национални орган казнити једрилицу за прекршај правила
које није наведено у протесту? .................................................... ДА/НЕ
8/42

71.4
ОДЛУКЕ ПО ЖАЛБАМА
(APEAL DECISIONS)

Одлука националног органа:
- је коначна ................................................................................................ 1
- може бити предмет жалбе ИСАФ-у...................................................... 2

Одговори: 1-ДА; 2-ДА; 3-НЕ; 4-ДА; 5-ДА; 6-НЕ; 7-ДА; 8-1
Једриличарски савез Србије

2010. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Део 6 - упис и услови
75.1
УПИС У РЕГАТУ
(ENTERING THE
RACE)
77
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ЈЕДАРА
(IDENTIFICATION
ON SAILS)

лист 43
1/43

Да би се уписала у регату једрилица мора бити пријављена од стране лица
или организације која припада националном органу?........................... ДА/НЕ
2/43
Може ли се упутствима за једрење мењати ово правило? .................... ДА/НЕ

3/43
78.2
СЕРТИФИКАТИ
(CERTIFICATES)

Ако је правилом тражено показивање сертификата, може ли једрилица која
то није учинила бити пуштена у регату?................................................. ДА/НЕ
4/43

78.2
СЕРТИФИКАТИ
(CERTIFICATES)
80
ОГЛАШАВАЊЕ
(ADVERTISING)
78.3
СЕРТИФИКАТИ
(CERTIFICATES)

Ако је правилом тражено показивање сертификата, то мора бити учињено:
- у току регистрације ........................................................................................... 1
- до краја регате ................................................................................................... 2
5/43
Може ли национални орган мењати ово правило?................................. ДА/НЕ
6/43
Да ли службени премерч може усмено известити Регатни одбор да
једрилица није у складу са правилима класе? ........................................ ДА/НЕ
7/43

81
ПРЕРАСПОРЕЂЕНЕ
ТРКЕ
(RESHEDULED
RACES)
77
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ЈЕДАРА
(IDENTIFICATION
ON SAILS)

Нове пријаве које удовољавају захтевима за првобитну трку за
прераспоређену трку:
- биће прихваћене ................................................................................................ 1
- неће бити прихваћене ....................................................................................... 2
- могу бити прихваћене ....................................................................................... 3
8/43
Ознака класе саставни је део обележавања једара? ............................... ДА/НЕ

Одговори: 1-ДА; 2-ДА; 3-ДА; 4-2; 5-НЕ; 6-НЕ; 7-3; 8-ДА;

Једриличарски савез Србије

2004. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Део 7 - организација регате

лист 44
1/44

86
ИЗМЕНЕ
ПРАВИЛА
(RULE CHANGES)

86
ИЗМЕНЕ
ПРАВИЛА
(RULE CHANGES)
86
ИЗМЕНЕ
ПРАВИЛА
(RULE CHANGES)
86
ИЗМЕНЕ
ПРАВИЛА
(RULE CHANGES)

Правила дела 2 - када се једрилице сусрећу:
- могу бити мењана правилима класе.................................................................1
- могу бити мењана прописима националног органа .......................................2
- могу бити мењана упутствима за једрење.......................................................3
- не могу бити мењана .........................................................................................4
2/44
Правила прилога F - Процедуре за жалбе и захтеве:
- могу бити мењана правилима класе.................................................................1
- могу бити мењана прописима националног органа .......................................2
- могу бити мењана упутствима за једрење.......................................................3
- не могу бити мењана .........................................................................................4
3/44
Може ли се правилима класе мењати правило 42.2 - забрањене радње?
......................................................................................................................ДА/НЕ
4/44
Може ли се правилима класе мењати правило 45 - извлачење; привезивање;
сидрење?......................................................................................................ДА/НЕ
5/44

90.1
РЕГАТНИ ОДБОР
(RACE
COMMITTEE)
90.2(а)
УПУТСТВА ЗА
ЈЕДРЕЊЕ
(SAILING
ISTRUCTIONS)
90.2(b)
УПУТСТВА ЗА
ЈЕДРЕЊЕ
(SAILING
ISTRUCTIONS)
90.2(c)
УПУТСТВА ЗА
ЈЕДРЕЊЕ
(SAILING
ISTRUCTIONS)

Регатни одбор ће водити трке:
- по налозима организатора.................................................................................1
- сходно правилима ..............................................................................................2
- по налозима орханизатора и сходно правилима .............................................3
6/44
Упутства за једрење објављује:
- организатор.........................................................................................................1
- регатни одбор .....................................................................................................2
7/44
Упутства за једрење међународне регате садржаће прописе националног
органа који се примењују, на енглеском језику? ....................................ДА/НЕ
8/44
Усмене измене упутстава за једрење:
- могу бити, ако је поступак садржан у упутствима за једрење ......................1
- не могу бити .......................................................................................................2

Одговори: 1-4; 2-2; 3-ДА; 4-НЕ; 5-3; 6-2; 7-ДА; 8-1
Једриличарски савез Србије

2004. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Прилог А - бодовање

лист 45
1/45

А1
БРОЈ ТРКА
(NUMBER OF RACES)

А2
БОДОВАЊЕ СЕРИЈЕ
(SERIES SCORES)
А3
СТАРТНА ВРЕМЕНА И
ЗАВРШНА МЕСТА
(STARTING TIMES AND
FINISHIN PLACES)
А4
LOW POINT И BONUS
POINT СИСТЕМИ
(LOW POINT AND BONUS
POINT SYSTEMS)

Упутствима за једрење биће назначен:
- број распоређених трка .................................................................... 1
- број трка захтеван да буде довршен да би образовао серију........ 2
- и једно и друго .................................................................................. 3
2/45
На регати коју чини серија трка, мора ли бити предвиђено
одбацивање најлошијег резултата једрилице......................... ДА/НЕ
3/45
Статно време једрилице је време:
- њеног стартног сигнала.................................................................... 1
- њеног стартовања ............................................................................. 2
4/45
Може ли серија трка бити бодована и неком трећим
системом бодовања осим наведена два (low point,
bonus point)?............................................................................... ДА/НЕ

5/45
А5
БОДОВАЊА ОДРЕЂЕНА
Може ли једрилица која се повукла по уласку у циљ
ОД СТРАНЕ РЕГАТНОГ
бити
одговарајуће бодована од стране регатног одбора
ОДБОРА
(SCORES DETERMINED BY без расправе? ............................................................................. ДА/НЕ
THE RACE COMMITTEE)
А6(а)
ИЗМЕНЕ У МЕСТИМА И
БОДОВАЊЕ ДРУГИХ
ЈЕДРИЛИЦА
(CHANGES IN PALCES
AND SCORES OF OTHER
BOATS)
А8.2
ИЗЈЕДНАЧЕНОСТ У
СЕРИЈИ
(SERIES TIES)
А9
БОДОВАЊЕ СЕРИЈЕ ДУЖЕ
НЕГО ШТО ЈЕ РЕГАТА
(RACE SCORES IN A
SERIES LONGER THAN A
REGATA)

6/45
Ако је једрилица дисквалификована из трке, свака једрилица која
заврши иза ње:
- биће померена за једно место изнад ............................................... 1
- задржава своје место ........................................................................ 2
7/45
Може ли одбачени резултат учествовати у решавању
изједначености једрилица у серији трка? ............................... ДА/НЕ
8/45
За серије које се држе у периоду дужем него што је регата,
једрилица која изађе на стартно поље а не стартује и
једрилица која не изађе на стартно поље бодују
се једнако? ................................................................................. ДА/НЕ

Одговори: 1-3; 2-НЕ; 3-1; 4-ДА; 5-ДА; 6-1; 7-ДА; 8-НЕ
Једриличарски савез Србије

2004. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Прилог Ј - распис и упутства за једрење

лист 46

1

поступак за предрегистрацију или предпријаву, уклучујући стартнину и крајње датуме;

2

образац пријаве, који треба да попуни власник једрилице или његов представник,
садржавајући речи као што су: "Слажем се да будем обавезан Регатним правилима и осталим
правилима вођења ове регате";

3

назив, место и датуме регате и име организатора;

4

да ће регата бити вођена по правилима како су дефинисана у Регатним правилима;

5

курсеве једрења;

6

поступке премеравања или захтев сертификата премеравања или разврставања;

7

времена регистрације и упозоравајућег сигнала за припремну трку или прву трку, и следеће
трке ако је познато;

8

било какве измене правила класе, наводећи правило и у чеми се измена састоји;

9

класе у регати, услове пријаве и било каква ограничења пријава;

10 ускраћивање права на жалбу, сходно правилу 70.5;
11 време и место на коме ће упутства за једрење бити расположива;
12 систем бодовања, уклучујући број распоређених трка и најмањи број трка које морају бити
завршене да би образовао серију;
13 списак других докумената по којима ће бити вођена регата (на пример Правила опремања
једрилица, и степен њиховог примењивања);
14 да ће оглашавање такмичара бити ограничено (види пропис 20) и друга обавештења у вези
прописа 20;
15 награде;
16 било какве измене регатних правила (види правило 86);
17 казну за прекршај правила Дела 2 различите Казнених окрета према правилу 44.

Заокружи редне бројеве оних ставки које садржи распис сваке регате.

Одговори: 3,4,7,9 и 13
Једриличарски савез Србије

2004. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Прилог Ј - распис и упутства за једрење

лист 47

1

да ће регата бити вођена по правилима како су дефинисана у Регатним правилима;

2

да ће оглашавање такмичара бити ограничено (види пропис 20) и друга обавештења у вези
прописа 20;

3

измене Регатних правила дозвољених правилом 86, наводећи правило и у чему се измена
састоји;

4

да се неће примењивати прописи националног органа;

5

списак других докумената по којима ће бити вођена регата (на пример, Правила опремања
једрилица, и степен њиховог примењивања);

6

замена односних правила Дела 2 Међународним правилима за избегавање судара на мору или
другим државним правилима права пута, време(на) или место(а) где ће се примењивати, и
ноћне сигнале које ће употребљвати регатни одбор;

7

распоред трка, класе у регати и времена упозоравајућег сигнала за сваку класу;

8

курс(еве) једрења, или листу ознака почев од којих ће курс бити изабран, и ако се односи,
како ће курсеви бити сигнализовани;

9

опис ознака, укључујући стартне и циљне ознаке, наводећи редослед и страну по којој се
свака ознака оставља, као и свие обилазеће ознаке (види правило 28.1);

10 поступак за измену курса после старта и посебни сигнали;
11 посебан поступак за скраћење курса или за завршавање скраћеног курса;
12 опис стартне и циљне линије, заставе класа и каквих специјалних сигнала који ће бити у
употреби;
13 сигнали на обали и место сигналне станице(а);
14 ограничено време, ако јесте, за завршавање;
15 систем бодовања, укључујући позивање на прилог А, правила класе или друга правила вођења
регате, или наводећи у целини. Навести број распоређених трка и најмањи број трка које
морају бити завршене да би образовале серију.

Заокружи редне бројеве оних ставки које садрже упутства за једрење сваке регате
Одговори: 1,5,7,8,9,12,14 и 15
Једриличарски савез Србије

2004. године
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лист 48

1/48

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
КОДЕКС
(AP)

Обоји га!

2/48
РЕГАТНИ
СИГНАЛ
C

Обоји га

3/48
РЕГАТНИ
СИГНАЛ
L

Обоји га

4/48
РЕГАТНИ
СИГНАЛ
N

Обоји га

5/48
РЕГАТНИ
СИГНАЛ
P

Обоји га

6/48
РЕГАТНИ
СИГНАЛ
S

Обоји га

7/48
РЕГАТНИ
СИГНАЛ
X

Обоји га

8/48

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
ПРВИ ПОНАВЉАЧ
(FIRST SUBSTITUTE)

Обоји га

Одговори:
Једриличарски савез Србије

2004. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Регатни сигнали

лист 49

Истиче се:
1/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5
Истиче се:
2/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5
Истиче се:
3/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
КОДЕКС
(АP)

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
C

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
L

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
N

Истиче се:
4/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
P

Истиче се:
5/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
S

Истиче се:
6/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
X

Истиче се:
7/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5
Истиче се:
8/49
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- уз 2 звучна сигнала...................................................... 2
- уз 3 звучна сигнала...................................................... 3
- уз понављани звучни сигнал ...................................... 4
- без звучних сигнала..................................................... 5

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
ПРВИ ПОНАВЉАЧ
(FIRST SUBSTITUTE)
Одговори: 1-2; 2-4; 3-1; 4-3; 5-1; 6-2; 7-1; 8-2
Једриличарски савез Србије

2004. године

РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Регатни сигнали

1/50

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
КОДЕКС
(AP)

Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

2/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
C

3/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
L

4/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
N

5/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
P

6/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
S

7/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
X

8/50
Обара се:
- уз 1 звучни сигнал ....................................................... 1
- без звучних сигнала..................................................... 2

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
ПРВИ ПОНАВЉАЧ
(FIRST SUBSTITUTE)
Одговори: 1-1; 2-2; 3-2; 4-1; 5-1; 6-2; 7-2; 8-1
Једриличарски савез Србије

лист 50
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РЕГАТНА ПРАВИЛА У ПИТАЊИМА, Регатни сигнали

лист 51

1/51
Значи:
- нестартоване трке су одгођене ................................... 1
- нестартоване трке су напуштене ............................... 2
- приђи на довик или следи овај брод .......................... 3
- општи опозив ............................................................... 4
2/51
Значи:
- једри скраћени курс..................................................... 1
- објекат који носи овај сигнал замењује ознаку......... 2
- положај следеће ознаке је измењен ........................... 3
- нестартоване трке су одгођене за други дан ............. 4
3/51
Значи:
- све трке су напуштене ................................................ 1
- појединачни опозив..................................................... 2
- стартни сигнал ............................................................. 3
- приђи на довик или следи овај брод .......................... 4

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
КОДЕКС
(AP)

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
C

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
L

4/51

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
N

Значи:
- прва једрилица је ушла у циљ .................................... 1
- све стартоване трке су напуштене............................. 2
- нестартоване трке су одгођене ................................... 3
- појединачни опозив..................................................... 4

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
P

5/51
Значи:
- упозоравајући сигнал .................................................. 1
- припремни сигнал........................................................ 2
- једри скраћени курс..................................................... 3
- појединачни опозив..................................................... 4
6/51

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
S

Значи:
- упозоравајући сигнал .................................................. 1
- припремни сигнал........................................................ 2
- једри скраћени курс..................................................... 3
- појединачни опозив..................................................... 4

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
X

7/51
Значи:
- приђи на довик или следи овај брод .......................... 1
- све трке су напуштене ................................................ 2
- појединачни опозив..................................................... 3
- општи опозив ............................................................... 4
8/51
Значи:
- приђи на довик или следи овај брод .......................... 1
- све трке су напуштене ................................................ 2
- појединачни опозив..................................................... 3
- општи опозив ............................................................... 4

РЕГАТНИ
СИГНАЛ
ПРВИ ПОНАВЉАЧ
(FIRST SUBSTITUTE)
Одговори: 1-1; 2-3; 3-4; 4-2; 5-2; 6-3; 7-3; 8-4
Једриличарски савез Србије

2004. године

ПРАВИЛНИК РЕГАТА ЈСС У ПИТАЊИМА

лист 52
1/52

Регата ЈСС може бити расписана на једном регатном пољу за највише:
- 2 класе.................................................................................................................................................... 1
- 3 класе.................................................................................................................................................... 2
- 4 класе.................................................................................................................................................... 3
- 5 класа.................................................................................................................................................... 4
2/52
За првенство Србије мора бити расписано најмање:
- 3 трке...................................................................................................................................................... 1
- 4 трке...................................................................................................................................................... 2
- 5 трка...................................................................................................................................................... 3
3/52
Трке за првенство Србије морају бити распоређене у намање:
- 3 дана ..................................................................................................................................................... 1
- 4 дана ..................................................................................................................................................... 2
4/52
Укупна дужина курса расписаних трка за првенство Србије за класу Оптмист
не може бити краћа од:
- 20 км....................................................................................................................................................... 1
- 25 км....................................................................................................................................................... 2
- 30 км....................................................................................................................................................... 3
5/52
Укупна дужина курса расписаних трка за првенство Србије за класу 470
не може бити краћа од:
- 30 км....................................................................................................................................................... 1
- 40 км....................................................................................................................................................... 2
- 50 км....................................................................................................................................................... 3
6/52
Деу курса уз ветар трке за првенство Србије не може бити краћа од:
- 1 км......................................................................................................................................................... 1
- 1.5 км...................................................................................................................................................... 2
- 2 км......................................................................................................................................................... 3
7/52
На регати ЈСС резултат се изводи за класу у којој се на старту прве трке појавило најмање:
- 3 једрилице............................................................................................................................................ 1
- 4 једрилице............................................................................................................................................ 2
- 5 једрилица............................................................................................................................................ 3
8/52
На регати ЈСС одбацује се најслабији резултат ако ће и после одбацивања за обрачун остати
остати више од 1/2 расписаних трка? ........................................................................................ ДА/НЕ
Одговори: 1-4; 2-3; 3-2; 4-2; 5-3; 6-1; 7-1; 8-ДА;
Једриличарски савез Србије

2004. године

ПРАВИЛНИК РЕГАТА ЈСС У ПИТАЊИМА

лист 53
1/53

На регати ЈСС обавезно се примењује прилог Н - непосредне казне за прекршај правила 42ДА/НЕ
2/53
По одржаној регати ЈСС председник протестног одбора подноси извештај о регуларности у року
од:
- 2 дана ..................................................................................................................................................... 1
- 3 дана ..................................................................................................................................................... 2
- 4 дана ..................................................................................................................................................... 3
- 5 дана ..................................................................................................................................................... 4
3/53
Организатор регата дужан је да извести канцеларују ЈСС о адресама на које је
Распис упућен: .............................................................................................................................. ДА/НЕ
4/53
На регати ЈСС за класу Оптмист организатор обезбеђује један пратећи чамац на сваких:
- 10 једрилица.......................................................................................................................................... 1
- 12 једрилица.......................................................................................................................................... 2
- 20 једрилица.......................................................................................................................................... 3
5/53
Регатни одбор на регати ЈСС сме држати трку уколико ветар не одступа од задатих вредности (314м/с) у интервалу дужим од:
- 5 минута................................................................................................................................................. 1
- 10 минута............................................................................................................................................... 2
- 15 минута............................................................................................................................................... 3
- 20 минута............................................................................................................................................... 4
6/53
Од проглашења резултата регате ЈСС регатни одбор предаје председнику Протестног одбора
извештај о регати најдаље у року:
- 3 сата ...................................................................................................................................................... 1
- 3 дана ..................................................................................................................................................... 2
7/53
Може ли председник протестног одбора да поништи регату ЈСС?......................................... ДА/НЕ
8/53
Може ли председништво ЈСС да одобри одступања од овог правилника (регата ЈСС)? ...... ДА/НЕ

Одговори: 1-ДА; 2-2; 3-ДА; 4-1; 5-3; 6-1; 7-НЕ; 8-ДА;
Једриличарски савез Србије

2004. године

