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ВВЕДЕННЯ 

________________________________________________________________________________ 

Клас Ducky17 був створений як монотип, для визначення в перегонах істинної 

майстерності команд, виключаючи вплив човна та спорядження. Фундаментальна мета 

цих правил полягає в тому, щоб гарантувати збереження цього поняття. 

Катамарани Ducky17, або окремі частини його конструкції можуть бути виготовлені 

тільки компанією UKON-A LTD або за її ліцензією. 

Корпуси Ducky17, міст, щогла, вітрила, стерна, шверт, трамплін та багажні сітки, а 

також інші елементи катамарана можуть бути змінені до міри, дозволеної у Розділі С цих 

правил класу. 

Правила, що регулюють використання спорядження під час перегонів містяться у Розділі 

С цих правил класу, а також у Правилах Спорядження ERS та Правилах Вітрильницьких 

Перегонів RRS вітрильного спорту. 
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ЧАСТИНА I  – АДМІНІСТРАЦІЯ 

________________________________________________________________________________ 

 

Розділ A – Загальні Положення 
 

A.1 МОВА 

A.1.1 Офіційна мова класу - англійська і у разі  суперечки про переклад, англійський текст 

повинен переважати.  

A.1.2 Словосполучення "має бути" є обов'язковим, слово "може бути" - що дозволяє. 

A.2 СКОРОЧЕННЯ 

A.2.1 

ISAF                       МІЖНАРОДНА ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ 

ВФУ                       ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (офіційний представник ISAF) 

UKON-A LTD         ОФІЦІЙНИЙ ВИРОБНИК 

IDCA                      МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ КЛАСУ DUCKY 

NCA                       НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛАСУ DUCKY 

ERS                        ПРАВИЛА ЩОДО СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ВІТРИЛЬНИЦТВА  

RRS                        ПРАВИЛА ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ 

A.3 ОРГАНИ ВЛАДИ 

A.3.1 Міжнародний орган класу - ISAF (ВФУ), який повинен співпрацювати з UKON - A LTD 

та IDCA в усіх питаннях відносно цих правил класу. 

A.3.2 IDCA може оголосити тим, що не має права будь-який Ducky17, що не відповідає цим 

правилам і технічним вимогам ISAF. 

A.4 АДМІНІСТРАЦІЯ КЛАСУ 

A.4.1 Класом управляє IDCA, яка повинна співпрацювати з UKON - A LTD. IDCA може 

делегувати частину або усі її адміністративні функції до NCA. 

A.4.2 У країнах, де немає ніякої NCA, або NCA не хоче управляти класом, її адміністративні 

функції мають бути виконані IDCA. 

A.5 ПОПРАВКИ ДО ПРАВИЛ КЛАСУ 

A.5.1 Зміна у Правилах Класу може бути зроблена у письмовій формі IDCA після 

консультації з Комітетом з Правил IDCA. 

 

Розділ B – Відповідність Човна 

 

Щоб човен мав право на перегони, він повинен виконувати правила цього розділу. 

B.1 ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ КЛАСУ 

B.1.1  Човен повинен відповідати правилам класу. 

B.1.2 У разі недотримання твердження або при виникненні суперечливих ситуацій, має 

бути прийнята наступна процедура: 

a) Зразок вимірів для суперечливого пункту має бути отриманий проведенням 

ідентичних вимірів у трьох човнів або частин спорядження, які не є предметом 

суперечки. 

b) Для обміру суперечливого човна, або його спорядження, повинна 

використовуватися та ж техніка, яка застосовувалася при обмірі зразка. 



c) Якщо будь-який з вимірів, отриманих у результаті обміру суперечливого човна, 

або спорядження лежить поза відповідним діапазоном вимірів, заміряних у 

зразка, уся інформація про деталі та методи виміру має бути віднесена у 

протестовий комітет. 

 

 

  



ЧАСТИНА II - ВИМОГИ І ОБМЕЖЕННЯ 

________________________________________________________________________________ 

Команда та човен під час перегонів повинні виконувати правила Частини II. У разі конфлікту, 

повинен переважати Розділ C. 

Правила Частини II є закритими правилами класу, де будь-що не визначено дозволене 

забороняється правилами класу. Будь-який контроль спорядження має бути виконаний 

відповідно до ERS, окрім відмінностей з Частиною II цих правил класу. 

 

Розділ C - Умови для перегонів 
 

C.1 ЗАГАЛЬНЕ 

C.1.1 ПРАВИЛА ЗГІДНО RRS 

C.1.2 ОБМЕЖЕННЯ 

(a) Ducky17 повинен брати участь у перегонах тільки з оригінальним або 

заміненим спорядженням поставленим UKON - A LTD для Ducky17, окрім 

виключень дозволених цими правилами класу. 

C.2 РЕКЛАМА 

C.2.1 ОБМЕЖЕННЯ 

Несення реклами має бути відповідно до Рекламного Кодексу ISAF. 

C.3 КОМАНДА 

C.3.1 ОБМЕЖЕННЯ 

(a) Команда повинна складатися з 2 чоловік. 

(b) Ніякого члена команди не можна замінити під час події, без попереднього 

письмового дозволу Гоночного Комітету. 

(c) У разі заміни команди, загальна вага нової команди не має бути менша 

оригінальної ваги і не має бути більшою, ніж на 10 кг, якщо це не схвалено 

Гоночним Комітетом. 

(d) Усі члени команди, на човні, що змагається на Світових або Регіональних 

Чемпіонатах IDCA мають бути членами IDCA. На усіх інших заходах, принаймні 

один з членів команди на борту човна, що змагається, має бути членом IDCA, 

якщо не наказано інакше у Гоночному Положенні. 

C.3.2 ВАГА 

 мінімум максимум 

Загальна вага команди, зваженої в одязі легкої ваги (така як 
купальний костюм, легка нижня білизна або футболка і шорти), 
без взуття. 
Для забезпечення ваги команди до необхідного мінімуму 
застосовується вага, що коригує. Вага, що коригує, має бути 
закріплена на носовій багажній сітці і бути знімною, для 
контрольної перевірки. 

130 кг 
 
 
- 

- 
 
 

25 кг 

 

 

C.4 ОСОБИСТЕ СПОРЯДЖЕННЯ 

C.4.1 ОБОВ'ЯЗКОВЕ 

(a) Кожен член екіпажа повинен мати страхувальний жилет.  



C.5 СПОРЯДЖЕННЯ 

Заміна або додавання наступних пунктів дозволені. Частини можуть бути отримані від будь-

якого постачальника, якщо не вказане інше. 

C.5.1 ОБОВ'ЯЗКОВЕ 

(a) ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

(1) Шнур для випрямлення катамарана повинен мати мінімальний діаметр 6мм і 

бути легко доступним з кожного борту. 

(2) Насос 

C.5.2 ДОДАТКОВЕ 

(a) ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

(1) Дозволено використання компасів, навігаційного устаткування, устаткування для 

виміру швидкості, таймерів. 

(2) Індикатори вітру 

(b) НЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

(1) Весла 

C.6 ЧОВЕН 

C.6.1 ВАГА 

 мінімум максимум 

Вага човна в сухому стані виключаючи додаткове спорядження, 
деталізоване в C.5.2. 

85 кг 
 

- 
 

 

C.6.2 ЗМІНИ 

Ніяка перевага не має бути отримана в результаті заміни або доповнення устаткування, 

спорядження; ремонт дозволений за цими правилами класу. 

 (a) Будь-яке спорядження човна, включаючи, але не обмежуючись, поплавцями, 

щоглою, вітрилами, плавцями, елементами каркаса та іншими деталями, може бути 

замінено тільки на оригінальне, зроблене UKON - A LTD, окрім випадків, дозволених в 

цій частині. 

(b) ЗАМІНА 

Заміна наступних пунктів дозволена. Частини повинні мати подібні специфікації і 

можуть бути отримані від будь-якого постачальника. 

(1) Блоки 

(2) Кнаги 

(3) Шкоти, фали 

(4) Чекелі, карабіни 

(5) Подовжувач румпеля 

Заміна може здійснюватися за умови, що спорядження замінюється в оригінальне 

положення. 

C.7 КОРПУС 

C.7.1 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ 

(a) Будь-які роботи по зміні форми корпусу не дозволені. 

(b) Ремонтні роботи дозволені, проте, не допускається істотна зміна форми корпусу. 

C.7.2 ДЕТАЛИ 

(a) Деталі повинні бути влаштовані так, як поставляються UKON-A LTD. 

 



C.8 ПЛАВЦІ 

C.8.1 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ  

(a) Плавці не можуть бути змінені, але дозволяється незначна підгонка для поліпшення 

їх роботи. 

(b) Вощіння та поліровка плавців дозволені. 

(c) Ремонтні роботи дозволені, проте, не допускається істотна зміна зовнішньої форми, 

збільшення жорсткості або отримання іншої переваги у результаті ремонту. 

C.8.2 ОБМЕЖЕННЯ 

(a) Допускається використання плавців поставлених тільки UKON - A LTD. 

(b) Тільки один шверт і два стерна повинні використовуватися під час 

події, окрім тих випадків, коли сталася втрата або ушкодження. 

C.9 ВІТРИЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ 

C.9.1 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ  

Заміна наступних пунктів дозволена. Частини повинні мати подібні специфікації і можуть 

бути отримані від будь-якого постачальника: 

(a) Кнаги 

(b) Блоки 

(с) Фали 

C.9.2 ДЕТАЛІ 

Наступне може бути додане до щогли. Частини можуть бути отримані від будь-якого 

постачальника:  

(a) Механічне облаштування вітропокажчика може бути прикріплене до вершини 

щогли або до бушприта. 

C.9.3 ОБМЕЖЕННЯ 

(a) Щогла і такелаж не мають бути змінені ні в якому випадку. 

C.9.4 ЩОГЛА 

Тільки щогли, що поставляються, UKON-A LTD, дозволені до застосування. Регулювання 

довжини вант і штага допускається в межах, передбачених виробником. 

C.9.5 БУШПРИТ 

Тільки бушприти, що поставляються, UKON-A LTD, дозволені до застосування.  

C.9.6 НЕРУХОМИЙ ТАКЕЛАЖ 

Заміна нерухомого такелажу дозволена. Частини мають бути отримані від UKON - A LTD. 

(a) ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

Нерухомий такелаж має бути влаштований так, як поставляється UKON - A LTD. 

C.9.7 РУХОМИЙ ТАКЕЛАЖ 

Заміна рухомого такелажу дозволена. Частини повинні мати подібні специфікації і 

можуть бути отримані від будь-якого постачальника.  

(a) ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

(1) Рухомий такелаж має бути влаштований так, як поставляється UKON - A LTD. 

(2) Дозволено використання погону гіка-шкоту. 

C.10 ВІТРИЛА 

C.10.1 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ 

(a) Вітрила не мають бути змінені ні в якому випадку за винятком дозволеного 

правилами класу.  



(b) Регламентне техобслуговування і ремонтні роботи дозволені, забезпечуючи 

збереження розміру і форми. 

(c) Емблеми можуть бути вставлені в генакери, якщо це не змінює розмір або форму. 

C.10.2 ОБМЕЖЕННЯ 

(a) Не більше ніж 1 грот, 1 стаксель і 1 генакер можна нести на борту. 

(b) 1 грот, 1 стаксель і 1 генакер повинні використовуватися під час події, окрім 

випадків, коли вітрило було втрачене або пошкоджене. Заміна має бути зроблена 

тільки зі схвалення гоночного комітету. 

C.10.3 РОЗМІРИ 

 мінімум максимум 

Площа стакселя, м² 
Площа грота, м² 
Площа генакера, м² 

- 
- 
- 

2 
8 

11 

 

C.10.4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРОТА 

(a) Номер на вітрилі має бути нанесений на кожній стороні грота.  

(b) Відзнакою Класу має бути емблема Ducky, як наказано UKON - A LTD, яка має бути 

нанесена у верхній частині вітрила. 

 

Розділ D - Корпус 
 

D.1 ЧАСТИНИ 

D.1.1 ОБОВ'ЯЗКОВІ 

(a) Корпуси 

D.2 ЗАГАЛЬНЕ 

D.2.1 ПРАВИЛА 

(a) При виготовленні корпус повинен відповідати правилам класу. 

D.2.2 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ 

(a) Корпуси не можуть бути змінені ні в якому випадку, за винятком дозволеного в 

Розділі C цих правил класу. 

D.2.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

(a) Корпус повинен мати ідентифікаційну табличку. 

D.2.4 ВИРОБНИКИ 

(a) Корпус має бути побудований UKON - A LTD або виробником, що має ліцензію на 

виробництво корпусу. 

(b) Усі складові елементи, використовувані для виробництва корпусів, мають бути 

схвалені UKON - A LTD. 

D.3 КОРПУСИ 

D.3.1 При виготовленні, корпуси повинні відповідати Будівельній Специфікації. 

 

D.4 ТРАМПЛІН 

D.4.1  МАТЕРІАЛИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 

(a) При виготовленні, трамплін повинен відповідати Будівельній Специфікації. 

 

 



Розділ E - Плавці 

 

E.1 ЧАСТИНИ 

E.1.1 ОБОВ'ЯЗКОВІ 

(a) Шверт 

(b) Стерна 

E.2 ЗАГАЛЬНЕ 

E.2.1 ПРАВИЛА 

(a) Плавці повинні відповідати правилам класу. 

E.2.2 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ 

(a) Плавці не можуть бути змінені ні в якому випадку, за винятком дозволеного в 

Розділі C цих правил класу. 

E.2.3 ВИРОБНИКИ 

(a) Шверт, стерно має бути виготовлене тільки виробником, який має ліцензію на 

виробництво швертів або стерна, від UKON - A LTD. 

E.3 ШВЕРТ 

E.3.1 При виготовленні, шверт повинен відповідати Будівельній Специфікації. 

E.4 СТЕРНО 

E.4.1 При виготовленні, стерно повинно відповідати Будівельній Специфікації. 

 

Розділ F - Вітрильне спорядження 

 

F.1 ЧАСТИНИ 

F.1.1 ОБОВ'ЯЗКОВІ 

(a) Щогла 

(b) Гік 

(c) Нерухомий такелаж 

(d) Рухомий такелаж 

F.1.2 ДОДАТКОВІ 

(a) Бушприт 

F.2 ЗАГАЛЬНЕ 

F.2.1 ПРАВИЛА 

(a) При виготовленні, рангоут і його деталі повинні відповідати правилам класу. 

(b) Положення і управління вітрильним спорядженням повинні відповідати правилам 

класу. 

F.2.2 МОДИФІКАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ  

(a) Рангоут не має бути змінений ні в якому випадку, за винятком дозволеного Розділом 

C цих правил класу. 

F.2.3 ВИРОБНИКИ 

(a) Рангоут і деталі мають бути виготовлені UKON - A LTD, або виробником, що має 

ліцензію на виробництво. 

F.3 ЩОГЛА 

F.3.1 При виготовленні, дерево щогли та її деталі повинні відповідати Будівельній 

Специфікації. 



F.4 ГІК 

F.4.1 При виготовленні, дерево гіка та його деталі повинні відповідати Будівельній 

Специфікації. 

F.5 БУШПРИТ 

F.5.1 При виготовленні, дерево бушприта та його деталі повинні відповідати Будівельній 

Специфікації. 

F.6 НЕРУХОМИЙ ТАКЕЛАЖ 

F.6.1 При виготовленні, нерухомий такелаж та його деталі повинні відповідати Будівельній 

Специфікації. 

F.6.2 МАТЕРІАЛИ 

(a) Нерухомий такелаж має бути виконаний з троса з нержавіючої сталі. 

F.7 РУХОМИЙ ТАКЕЛАЖ 

F.7.1 При виготовленні, рухомий такелаж та його деталі повинні відповідати Будівельній 

Специфікації. 

 

Розділ G - Вітрила 

 

G.1 ЧАСТИНИ 

G.1.1 ОБОВ'ЯЗКОВІ 

(a) Грот 

(b) Стаксель 

G.1.2 ДОДАТКОВІ 

(a) Генакер 

G.2 ЗАГАЛЬНЕ 

G.2.1 ПРАВИЛА 

(a) При виготовленні вітрила повинні відповідати правилам класу. 

G.2.2 ВИГОТОВЛЕННЯ ВІТРИЛ 

(a)  Вітрила мають бути виготовлені тільки виробником, що має ліцензію на 

виробництво вітрил від UKON - A LTD. 

G.3 ГРОТ 

G.3.1 КОНСТРУКЦІЯ 

При виготовленні, грот повинен відповідати Будівельній Специфікації. 

G.4 СТАКСЕЛЬ 

G.4.1 КОНСТРУКЦІЯ 

При виготовленні, стаксель повинен відповідати Будівельній Специфікації. 

G.5 ГЕНАКЕР 

G.5.1 КОНСТРУКЦІЯ 

При виготовленні, генакер повинен відповідати Будівельній Специфікації. 

 


