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INSTRUCTIUNI  DE CURSĂ 

upa Electrica 2021 

1. ANUNȚURI CĂTRE CONCURENȚI 

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

Balkan, CSM 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 Electrica Balkan, 

CSM Bucuresti. 

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. TRASEU 

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

pe care fiecare baliză trebuie lăsată sunt descrise in Anexa 1. 

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

6. STARTUL 

6.1 Startul se va da conform WS RRS 2021-2024 regula 26. 

6.2 Startul a două sau mai multe clase poate fi combinat, caz în care pavilioanele de clasă vor fi 

arborate simultan. 
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7. SOSIREA 

Linia de sosire va fi între o baliza albastra si un fanion albastru amplasat pe mal. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

Ofițer de cursă 

Cristian Tabacu 
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11. ANEXA 1 

 

Traseu EST  
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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  
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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 
 


