
Въведение
1. БОРА Сейлинг ООД е официалният представител на България в International

Sailing League Association (ISLA). БОРА Сейлинг ООД организира и провежда
всяка година регати за ветроходните клубове, от които два или три могат да
участват в квалификациите от SAILING Champions League (SCL) през следващата
година.

2. Събитията организирани от БОРА Сейлинг ООД всяка година се наричат: БОРА
Шампионска Лига по Ветроходство, или BORA Sailing League Championship.

Условия за участие
3. Шампионската лига по ветроходство е състезателен формат, фокусиран върху

клубовете - участието, точките и получаването на квота се отнасят за даден клуб,
като цяло, а не за индивидуални отбори или участници.

4. Допустимо е клуб да бъде представляван от повече от един отбор, като в края
на сезона клубът избира с точките на кой отбор да участва в крайното класиране.

5. Отборите се канят за дадено събитие със следния приоритет: (1) отбор от клуба
домакин, (2) първите отбори на клубове, участвали в предишни състезания за
сезона, (3) първите отбори на други клубове, (4) вторите отбори на клубовете, (5)
трети отбори на клубове и т.н.

6. Само един отбор от клуб може да получи квота за участие на SCL
квалификациите през следващата година, без значение от точките на другите
отбори на клуба.

7. Участниците трябва да са членове на регистрираните клубове, които
представляват за целия сезон. Изключения ще бъдат правени за Сезони 2021 и
2022.

8. Клубовете могат да решават кои от състезателите да ги представляват за всяко
събитие, като те могат да се сменят между събитията, но не и по време на
самите събития.

9. Клубове от държави, които нямат собствени Национали ветроходни лиги,
представляващи ги пред ISLA, могат да взимат участие в BORA Sailing League
Championship.

Точки и резултати
10. За всяко събитие през сезона, отборите се точкуват по максималната система,

като първо място взима 10 точки, второ - 9, и т.н. Всички отбори след 9-то място
получават 1 точка.

11. При провеждане на 3 или повече събития за сезона - годишните точки на отбор
се образуват от всички събития освен едно - това с най-лош резултат (най-малко
точки). Ако събитията са две (или едно) - всичките се броят.

12. Отбори, които не са участвали в някои събития от сезона получават 0 точки за
тях.



13. Първите два или три клуба, чийто отбори са събрали най-много точки през
сезона, получават право на участие в събитията на SCL през следващата година.
Таксите и разходите за участие не се поемат от БОРА Сейлинг ООД.

Примери
Разглеждаме няколко клуба, част от Шампионата - Alfa, Bravo, Charlie and Delta. Два
от тях имат по два отбора (Alpha-1 и Alpha-2, и Bravo-1 и Bravo 2), а другите имат по
един.

Пример 1: Сезон с три събития

Събитие 1 Събитие 2 Събитие 3 Общо

Alfa - 1 1 (10 т.)) 2 (9 т.) 1 (10 т.) 20 т. (I & III)

Alfa - 2 5 (6 т.) 1 (10 т.) 2 (9 т.) 19 т. (II & III)

Bravo - 1 3 (8 т.) 6 (5 т.) 3 (8 т.) 16 т. (I & III)

Bravo - 2 2 (9 т.) 3 (8 т.) 4 (7 т.) 17 т. (I & II)

Charlie 6 (5 т.) 5 (6 т.) 6 (5 т.) 11 т. (I & II)

Delta 4 (7 т.) 4 (7 т.) 5 (6 т.) 14 т. (I & II)

Трите клуба, класиращи се за SCL събитията през следващата година са:: Alpha, Bravo
and Delta, благодарение на точките от съответните им отбори:: Alpha - 1, Bravo - 2 и
Delta.

Клуб Bravo печели квота, въпреки факта, че отбор Alpha - 2 има повече точки, тъй
като квотата се дава на клуб, а не на отбор и всеки клуб, може да получи най-много 1
квота.

Пример 2: Сезон с две събития

Събитие 1 Събитие 2 Общо

Alfa - 1 1 (10 т.) 2 (9 т.) 19 т.

Alfa - 2 5 (6 т.) 1 (10 т.) 16 т.

Bravo - 1 2 (9 т.) 3 (8 т.) 17 т.

Bravo - 2 3 (8 т.) 6 (5 т.) 13 т.

Charlie 6 (5 т.) 5 (6 т.) 11 т.

Delta 4 (7 т.) 4 (7 т.) 14 т.

Същите три клуба печелят място в събитията на SCL за следващата година: Alpha,
Bravo и Delta, този път благодарение на различни отбори: Alpha - 1, Bravo - 1 и Delta.


