
 

INSTRUCTIUNI  DE CURSĂ 
 

Cupa Sportul Studențesc Bucuresti 

24-25 aprilie 2021 

Lacul Herăstrău, Bucuresti 
 

1. ANUNȚURI CĂTRE CONCURENȚI 

Anunțurile către concurenți vor fi afișate pe panoul oficial amplasat la baza nautică a Clubului Sportul 

Studențesc Bucuresti. Este responsabilitatea competitorilor să verifice panoul oficial de afișaj. 

2. SCHIMBĂRI ALE INSTRUCȚIUNILOR DE CURSĂ 

Orice schimbare a instrucțiunilor de cursă va fi afișată înainte de ora 10.30 a zilei în care va intra în 

vigoare, cu excepția modificării programului curselor din ziua de duminică, care va fi afișat înainte de 

terminarea timpului de protest al zilei anterioare. 

3. SEMNALE FĂCUTE PE MAL 

3.1 Semnalele făcute pe mal vor fi arborate pe un catarg amplasat în curtea Clubului Sportul 

Studențesc București. 

3.2 Pavilionul AP ridicat pe mal cu două semnale sonore (unul când este coborât) înseamnă “Cursa a 

fost amânată”. Semnalul de avertizare nu va fi făcut la mai puțin de 30 minute după ce AP a fost 

coborât. 

4. PROGRAM 

4.1 În cazul în care comitetul de cursă consideră necesar, poate semnaliza alergarea unei curse în 

plus în fiecare zi prin arborarea, la nava de sosire, a pavilionului de cod “L”. Aceasta modifică 

WS RRS 2021-2024, Semnale de cursă “L” pe apă. 

4.2 În ziua de duminică, nici un semnal de avertizare nu va fi dat după ora 15:00, cu excepția unei 

rechemări generale. 

5. PAVILIOANELE DE CLASĂ 

Pavilioanele de clasă vor fi cu simbolul clasei. 

6. TRASEU 

6.1 Zona de concurs este pe lacul Herăstrău. 

6.2 Traseele pe care vor fi alergate cursele, inclusiv ordinea în care trebuiesc ocolite balizele și 

partea pe care fiecare baliză trebuie lasată sunt descrise in Anexa 1. 

6.3 Traseul nu va fi scurtat. Aceasta schimbă WS RRS 2021-2024, Regula 32. 

7. BALIZE 

Culoarea balizelor va fi anunțată în ședința tehnică. 

8. STARTUL 

8.1 Startul se va da conform WS RRS 2021-2024 regula 26. 
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8.2 Startul a două sau mai multe clase poate fi combinat, spre exemplu Laser 4.7 și Laser RDL, caz 

în care pavilioanele de clasă vor fi arborate simultan. 

8.3 Pentru a anunța concurenții că urmează o nouă cursă, pavilionul portocaliu va fi arborat cu un 

semnal sonor scurt, cu cel puțin 5 minute înaintea semnalului de avertizare. 

8.4 Linia de start va fi între o stadie arborând un pavilion portocaliu la bordul navei de start a 

comitetului de cursă amplasată la capătul din tribord a liniei de start și baliza de start amplasată 

la capătul din babord a liniei de start. 

8.5 Ambarcațiunile al căror semnal de avertizare nu a fost dat, trebuie să evite zona de start în timpul 

procedurii de start pentru celelalte clase. Zona de start este definită ca fiind o zonă de 50 metri 

deasupra și dedesubtul atât liniei de start cât și prelungirilor acesteia. 

8.6 Ambarcațiunile care nu reușesc să ia startul în cel mult 4 minute după semnalul de start al clasei 

lor vor fi punctate DNS, fără o audiere. Aceasta schimbă WS RRS 2021-2024, Regulile A4. 

9. SOSIREA 

Linia de sosire va fi între doua balize albastre. 

10. TIMP ȚINTĂ 

10.1 Timpul țintă pentru ca primul concurent să termine cursa este de 50 de minute. Neîndeplinirea 

timpului țintă propus, nu va constitui un motiv pentru un protest sau o cerere de compensare. 

Aceasta schimbă WS RRS 2021-2024 Regula 62.1(a). 

10.2 Ambarcațiunile care sosesc la mai mult de 15 minute după sosirea primei ambarcațiuni din clasa 

respectivă într-o cursă vor fi punctate DNF fără o audiere. Aceasta schimbă WS RRS 2021-2024 

Regulile 35, A4 și A5. 

11. PROTESTE ȘI CERERI DE COMPENSARE 

11.1 Timpul limită pentru a depune proteste și/sau cereri de compensare pentru fiecare clasă este de 

30 de minute după ce ultima ambarcațiune a sosit în ultima cursă a zilei sau până când comitetul 

de cursă a semnalat că nu se vor mai ține curse. 

11.2 Formulare de protest sunt disponibile la secretariatul de regată, amplasat la Clubul Sportul 

Studențesc. 

11.3 Protestele, cererile de compensare sau cererile de redeschidere se vor depune la secretariatul de 

regată, pe formulare de protest, înainte de expirarea timpului limită de protest a clasei/categoriei 

respective. 

11.4 Toate protestele vor fi afișate la panoul oficial la maxim 15 minute după expirarea timpului de 

protest, pentru a-i informa pe concurenți despre audierile protestelor în care sunt părți sau 

martori. Audierile se vor ține la Clubul Sportul Studențesc. 

11.5 În ziua de duminică, o cerere de redeschidere se va depune în timpul de protest a clasei 

respective sau la maximum 15 minute după ce partea care cere redeschiderea a fost informată de 

decizie, în cazul în care protestul a fost judecat chiar în acea zi. Aceasta schimbă WS RRS 2021-

2024 Regula 66.2. 

12. SIGURANȚA 

O ambarcațiune care se retrage dintr-o cursă trebuie să anunțe comitetul de cursă înainte de a părăsi 

zona de concurs. În cazul în care nu este posibil, ea va trebui să informeze secretariatul de regată 

imediat după întoarcerea la mal. 
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13. AMBARCAȚIUNI SUPORTER 

Cu excepția acordării de asistență ambarcațiunilor aflate în pericol, ambarcațiunilor suporter li se cere 

sa păstreze o distanță rezonabilă față de concurenți pentru a păstra corectitudinea competiției. 

14. DEPOZITAREA GUNOIULUI 

Concurenții nu au voie să arunce intenționat gunoi în apă. Ei pot să ceară comitetului de cursă sau 

ambarcațiunilor de suporteri/antrenori să le depoziteze gunoiul. Vezi WS RRS 2021-2024 Regula 47. 

15. COMUNICAȚII RADIO 

O ambarcațiune nu trebuie să facă transmisii radio cât timp concurează nici să primească comunicații 

radio care nu sunt disponibile tuturor ambarcațiunilor. Această restricție se aplică și telefoanelor 

mobile. 

16. PREMII 

Vor fi premiați concurenții clasați pe primele trei locuri la fiecare clasă/categorie de concurs. 

17. DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII 

Concurenții participă în regată în întregime pe proprie răspundere. Vezi WS RRS 2021-2024 Regula 

fundamentală 3, Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare, comitetul de cursă, juriul/comitetul 

de protest, membrii acestora sau orice alte organisme și/sau persoane implicate în organizarea, 

conducerea şi/sau judecarea concursului, nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderi materiale 

sau vătămări corporale sau chiar decese survenite în legătură cu, înainte de, în timpul sau după regată. 

18. ASIGURARE 

Fiecare concurent este singur responsabil să dețină o asigurare medicală validă, inclusiv viza medicală 

anuală. 

19. CEDAREA DREPTULUI DE UTILIZARE 

Prin participarea la “Cupa Sportul Studențesc”, competitorii acordă autorității organizatoare și a 

sponsorilor săi dreptul de a folosi orice imagini video statice și sau în mișcare și/sau foto și/sau referiri 

la numele lor, pe perioada competiției, fără compensare materială. 

Ofițer de cursă 

Cristian Tabacu 
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20. ANEXA 1 

 

Traseu EST  

1

2S 2P

 

S
START

 

SOSIRE

 

 

EST 1 Start – 1 – 2S – Sosire 

EST 2 Start – 1 – 2S/SP – 1 – 2S – Sosire 

EST 3 Start – 1 – 2S/2P – 1 – 2S/2P – 2S - Sosire 

 

 

Traseu VEST  

1

2S2P

 

SSTART

 

SOSIRE

 

 

VEST 1 Start – 1 – 2P – Sosire 

VEST 2 Start – 1 – 2S/SP – 1 – 2P – Sosire 

VEST 3 Start – 1 – 2S/2P – 1 – 2S/2P – 2P - Sosire 
 


