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Таблиця 4
Навчальний план семінару з підготовки 

суддів з вітрильного спорту

Тема Кількість 
годин

Теоретичні заняття
Правила безпеки на яхті 2
Сигналізація та засоби зв’язку 2
Засади медичних знань 2
Правила класифікації, побудови та обмірю-
вання спортивних вітрильних суден 4

Організація та проведення змагань з вітрильного спорту 4
Правила змагань з вітрильного спорту 12
Разом ... 26

Практичні заняття
Суддівство змагань у групі:
   суддів – керівників перегонів 10
   суддів-рефері 10
Робота в бюро регати 4
Разом 24
Усього: 50


