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1— грот;  

 

2 — предна шкаторина на грота ; 

  

3— задна шкаторина нагрота ; 

 

4 — гик на грота (гротгик) ;  

 

5 — фалова дъсчица на грота ;  

 

6— стаксел ;  

 

7 — предна шкаторина на стаксела ; 
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8 — задна шкаторина на стаксела ; 

  

9— гик на стаксела (стакселгик) ; 

 

10 — ъгли на ветрилото(а — фалов ъгъл ; б — галсов ъгъл ; в — шкотов ъгъл) ;  

 

11 — стак- селщаг ;  

 

12 — мачта ;  

 

13 — плавник на кила ;  

 

14 — баласт на плавника на кила ;  

 

15 — кормило (рул) ; 

 

16 — вълнорез (форщевен);  

 

17 — кърмови упор (ахтерщевен),  

 

18 — топ (връх) на мачтата;  

 

19 — форщаг (топщаг) ; 

  

20 — ахтерщаг ; 

  

21 — определената буква или фигура за съответен клас яхти ;  

 

22 — буквено означаване на националността и постоянния регистрационен номер 
на яхтата, нанасяни в горната част на грота ;  

 

23 — означаване на националността и постоянния регистрационен номер на 
яхтата върху борда й или на транеца ;  

 

24 — нанасяне от двата борда в носовата част име на яхтата 
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1. ПОДГОТОВКА ЗА ПЛАВАНЕ 

След запознаване на екипажа с материалната база и условията, при които 

се провеждат ветроходните пътешествия, може да се пристъпи към 

оборудване на ветрохода с необходимите съоръжения за плаване. При 

начално обучение трябва да се има пред вид, че силата на вятъра не трябва 

да превишава 3—4 м/сек. Влизането във ветрохода става по следния 

начин: 

1.  Сваля се покривалото(чохълът), скойто е покрит съдът, сгъва се и се 

поставя на подходящо място, така че да не пречи по време на плаването. 

2.  Изваждат се платната от торбите и се поставят на палубата. 

3.  От ветрилата първо се вдига гротът (при бермудско стъкмяване): 

а) вкарва се задният халсов ъгъл на платното в канала на гика и се 

фиксира; 

б) закачва се челната пластина на горния (фаловия) ъгъл на; платното за 

фала посредством шегел. Платното се вкарва в канала- на мачтата и с 

помощта на фала от обратната страна на мачтата се издига нагоре. 

Преди вдигането или след вдигането на платното трябва да се поставят 

латите. Платната на големите ветроходни съдове се вдигат посредством 

специални устройства (лебедки). Поставянето на платната трябва да се 

извършва при положение на ветрохода левентик (с нос срещу вятъра) или 

при положение, близко до него. 

4.  След вдигането на грота се вдига стакселът: 

а) долният ъгъл на платното посредством шегел се закрепва за; носовата 

обковка на ветрохода, а горният ъгъл, също с помощта, на шегел — за 

стакселфала; 
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б) с помощта на стакселфала от обратната страна на мачтата се вдига 

стакселът, опъва се и се фиксира за утката на мачтата. 

Ако лодката е швертова, преди тръгване трябва да се спусне- швертът.

 

                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                               

 

 Отблъскване от пристан 

Първоначално яхтата се поставя с нос срещу вятъра, без да се вдигат 

платната, като се поддържа в тов аположение от шкотмана, който държи 

форщага на ветрохода. В това време рулевият вдига платната, като 

започва отзад напред първо грота, а след това стаксела (фока). Шкотите 

трябва да са отпуснати, а ветрилата да се веят свободно. При повечето 

 

                                                           Качване през предната палуба 
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модерни ветроходи предната палуба е закрита, което налага качването на 

шкотмана да става от страничната част. Той издръпва ветрохода по 

дължина, успоредно на пристана, като хваща вантата и същевременно 

поддържа отстоянието на яхтата от кея с крак, поставен на борда зад 

вантата. Все още ветрилата се веят свободни. Рулевият оправя гротшкота 

и избутва румпела в посока на пристана, а шкотманът стъпва с единия 

крак във вътрешността на лодката (кокпита) и я отблъсва от пристана с 

другия крак. Рулевият натяга гротшкота и внимава при завъртването на 

ветрохода да не закачи пристана с кърмата или дългия румпел. Ако 

съществува такава опасност, при отблъскването си служим с ръка и по 

този начин подпомагаме движението на ветрохода. 
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1. Качване през предната палуба  

Качването по този начин става при по-стабилни ветроходи. Из- ходната 

позиция е същата — шкотманът придържа яхтата за фор- щага с нос към 

вятъра, докато се поставят ветрилата (1). В случая може да се започне и с 

предното ветрило. Шкотманът енергично отблъсква ветрохода от 

пристана и скача върху палубата, като здраво се държи за форщага (2), 

хваща се за вантата и се намества в кокгшта между мачтата и вантата (4). 

В същото време рулевият контрабалансира разклащането на ветрохода (3). 

Натяга се предното платно (5) и румпелът се изтегля към пристана (6). 

Вятърът продължава завъртването на ветрохода и започва бавно натяга- яе 

на гротшкота (7), а стакселът се прехвърля на другата страна. 

 

 

 

       
 
 

Потегляне от брега при вятър откъм сушата  
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Това потегляне сравнително лесно се изпълнява при нисък и плосък 

бряг. Ветроходът се избутва достатъчно далече с кърмата към водата. 

Шкотите са разхлабени. След това се завърта съдът перпендикулярно на 

вятъра и с качването с тласък през борда се натягат шкотите. Ветроходът 

вече е в ход.  

 

 

 

 

Потегляне от брега при вятър откъм водата 

При стръмен бряг потеглянето става по-трудно. Рулевият манипулира с 

руля, а шкотманът силно тласка ветрохода към водата, качва се в 

кокпита (1) и натяга стаксела. Положението на гротшкота все още е 

разхлабено. Ветроходът продължава да се движи към вътрешността до 

момента, когато вятърът натисне и носа в същата посока (2) В този 

момент положението на ветрохода спрямо вятъра в общк линии е 

перпендикулярно (напречно). Сега вече идва ред за вдигане на стаксела 

от другата страна, пускане на шверта и натягане на гротшкота (3). 

Плаването на ветрохода започва (4). 
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 При това потегляне ветроходът трябва да се издърпа във водата с носа 

напред, по възможност по-навътре. Швертът се спуска от рулевия, а 

шкотите са свободни (1). Шкотманът силно тласка ветрохода в посока 

на отплуването и се прекачва в кокпита. Рулевият поставя руля (2) и 

своевременно натяга шкотите (3). Тези последователни действия трябва 

да се извършват по възможност много бързо, още докато ветроходът е в 

ход от тласъка, тъй като има опасност вятърът, идващ от водата, 

отново да го изхвърли на брега. В случай че има прибойна вълна, ще 

трябва да се изчака нейното оттегляне към вътрешността. При подобни 

обстоятелства е необходимо отблъскването да става заедно от рулевия 

и шкотмана. 

 
 

 

        

    Приставане към пристан  

При попътен вятър приближаването към пристана става успоредно. 
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Разстоянието между ветрохода и пристана трябва да бъде най-малко 3—4 

дължини на ветрохода (1). При паралелен курс пристанът се подминава с 

около две дължини на ветрохода и се заВива (2). На около една дължина 

пред пристана се обезветрява стакселът (3), застава се срещу вятъра и се 

освобождава гротшко- тът. Положението на ветрохода е по посока на 

вятъра, без ход, а носът е близо до пристана (4). Ако завоят е излязъл 

твърде къс, прави се отново друг. За повтаряне на завоя стакселът се дър. 

жи на левия борд, докато вятърът натисне ветрохода надясно Тогава се 

натяга гротшкотът, а стакселът се прехвърля от дру гата страна. Получава 

се ход, след това падане по вятъра и всичко се повтаря отново. 

Тази маневра за приставане може да се използува в няколко варианта 

при различни посоки на вятъра. 

 

 

  Приставане в прибой  

 

В случай че духа силен бриз право откъм водата, достатъчно е в 

съответна дълбочина да се застане срещу вятъра, да се обезвет- рят 
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платната и да се приберат. Течението изтиква ветрохода до брега. Не 

трябва да се забравя изтеглянето на шверта и руля При вятър, духащ 

паралелно или почти паралелно на брега, той може да се приближи 

направо, като се пресметне силата на при- бойната вълна. Шкотманът е 

седнал с крака, надвесени над водата, като се държи здраво за вантата (1). 

Със задния крак се спира ходът, при което ветроходът малко лавира (2). 

Рулевият създава Е началото контрабаланс (3), а след скачането на 

шкотмана от борда рулевият веднага слиза в кокпита, за да изтегли шверта 

(4) н руля (5). Освобождава се и стакселът (7). 

 Стигне ли се 20—30 см дълбочина (6),шкотманът трябва да скочи навън, 

за да отбременя ветрохода и при необходимост да го посрещне, за да не 

се блъсне твърдо в дъното. Не бива да се спира пред прибоя поради недо-

статъчен ход, но не бива и с пълна скорост да се връхлита на брега, 

защото дори пясъкът в зоната на прибоя е твърд и има опасност от 

разбиване на съда. 

 

 
 
 

 
                           .  
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  Вятърът като спирачка на ветрохода  

 

За мекото и плавно приставане е необходимо да се познават точно 

възможностите на ветрохода, т. е. радиусът на завой и про-

дължителността на хода до спиране. За тази цел се взема някакъв мек, по-

голям плаващ предмет (гумен кръг, стереопорен блок и др,закотвя се във 

водата и се упражнява маневрата. Известно е, че когато вятърът идва 

отпред, точно срещу ветрохода, той оказва спиращо действие. Така може 

да се опита" колко е дълъг „спирачният път“ при различна сила на вятъра, 

как с плавни къси натя- гания на шкотите може да се приближи, колко 

големи трябва да бъдат дистанциите за приближаване и извършване на 

завоя, за да се получи пълно спиране на ветрохода. Казано по-точно — 

как ветроходът да се приближи на сантиметри до пристана или до паднал 

човек зад борда. 
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КУРСОВЕ 

С помощта на руля и платната ветроходният съд плава в желаната 

посока — курс . При положение на руля диаметрално на ветроходния 

съд движението е праволинейно. Ветроходът променя своя курс в тази 

посока, в която е отклонено перото на руля: надясно — завой надясно, 

наляво — завой наляво. При отклонението на руля надясно румпелът 

отива наляво и обратно. При малък ъгъл на отклонение на руля завоят е 

по-из- 

теглен и загубата на скорост — малка. Прекомерното отклонение на руля 

води до загуба на скорост . 

Необходимо е след отклонението на съда от първоначалния курс да се 

върне рулят в обратната страна, преди още да се влезе в желания курс . 

Така се погасява инерцията на завоя и съдът се движи без големи 

отклонения от курса. Когато мястото за завой е ограничено и трябва да се 

запази първоначалният курс иа съда, маневрирането с руля по описания 

Вятър 

 
Курсове спрямо посоката на вятъра                                                                                   

Управление с помощта на руля 

 

1. Праволинейно. 2. Завой с по-малка загуба на скорост. 3. Завой с по- голяма загуба на 

скорост 
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по-горе начин се извършва за по-кратък период . 

От съществено значение за характера на курса на ветрохода е и 

положението на платната спрямо вятъра. В зависимост от посоката на 

вятъра се различават пълни и остри курсове. Пълните курсове са по-леки и 

предпочитани при обучението по ветроходство, при условие че скоростта 

на вятъра не надминава 3—4 м/сек. (при по-силен вятър съществува 

опасност от обръщане на ветрохода). Когато вятърът духа откъм дясния 

борд, курсът се нарича десен хале, а когато духа откъм левия борд — ляв 

хале. 

 

 

 

 

 

           

 

Схема на завоя и отклонението на руля Фиг. 78. 

Лавиране 
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Курс халфвинд 

Този курс е преходен между остър и пълен курс. При него вятърът духа 

отстрани, диаметрално на ветрохода. С право този курс се смята за един от 

най-леките, разбира се, при благоприятни условия за плаване — слаб 

вятър и леко вълнение.След вдигане на платната на ветрохода (от 

положение левентик — с нос срещу вятъра) и първоначално получен ход 

вследствие отблъскването от пристана или брега с помощта на руля вет-

роходът заема с диаметралната си част положение от около 90° спрямо 

вятъра. Платната са натегнати с шкотите около 45° спрямо диаметралната 

плоскост на съда .При слаб вятър, за да могат ветрилата да заемат 

правилна форма, се прилага изкуствен крен на подветрения борд. Посред-

ством шкотите гротът трябва да се натегне дотолкова, че в предната си 

част близко до мачтата да бъде на границата до затрептяване. Ако 

ветроходният съд е с две ветрила, шкотманът трябва да бъде внимателен с 

натягането на стакселшкотите, тъй като при пренатягане обработеният 

вятър от стаксела се отклонява и удря в обратната страна на грота, а по 

този начин се разваля работната му торба.При плаване на халфвинд 

дрейфът на съда е малък и се допуска повдигане на шверта, за да се 

облекчи до известна степен силата, действуваща върху руля. За 

 

 Курс халфвинд  Обтяжка на гика 
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облекчаване на работата на екипажа по време на плаване, а и за да има по-

добри ходови резултати ветроходът, може да се направят системи за 

натягане и отпускане на гика и ветрилото . Когато вятърът се засили, 

гикът се натяга посредством системата, за да не се извива ве-

трилото.Пълните курсове предоставят още една възможност на екипажа да 

увеличи хода на ветроходния съд. Това се осъществява с употребата на 

допълнително ветрило — спинакер. В туристическото ветроходство 

носенето на спинакер е трудно, но все пак; е приложимо. Плаването със 

спинакер на халфвинд може да се осъществи при средна сила на вятъра и 

при ниска вълна. След усилване на вятъра скоростта на ветрохода се 

увеличава, опасността от обръщане е голяма и употребата на спинакер 

става нежелателна. 

 

 

Курс бакщаг 

С увеличаване на ъгъла, сключен между посоката на вятъра и 

диаметралната плоскост на ветроходния съд, се променя и курсът — 

поема се курс бакщаг . 

Плаването на бакщаг при слаб вятър изисква от екипажа да следи за 

правилното разположение на платната. Когато се плава с две платна при 

този курс, стакселът попада § т. нар. ветрова сянка от грота и неговата 

работа е нерационална. За да се избегне това, хубаво е шкотите на 

стаксела да не преминават през плъзгуна, а да идват по-отвисоко. В този 

случай, ако ветроходът разполага със спинакер, най-добре ще бъде да се 

постави той вместо стаксел. Скоростта значително ще се увеличи, а за 

облекчаване на действието на руля се повдига около V3 от шверта. С 

увеличаване на скоростта на вятъра при добре балансиран съд върху руля 

не се чувствува голямо усилие. Това е важна придобивка, предоставяща 
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възможност ветроходът да излезе на глисаж. Голяма част от корпуса на 

съда излиза над водата, т. е. върху гребена на вълната, така водното 

съпротивление намалява и скоростта рязко се увеличава. 

Успоредно с удоволствието, което се изпитва при глисаж, работата и 

вниманието на екипажа са големи. Управляващите яхтата се изнасят към 

кърмата, натяга се обтяжката на гика (ако има такава), швертът се изважда 

вече 
2
/3, а рулевият следи за идващите пориви и вълни. Когато ветроходът 

се поеме от вълната и вятъра, шкотите се натягат, вимпелният вятър се 

усилва. В този момент съдът възсяда гребена на вълната и глисира . Щом 

вълната отмине, носът отново се заравя във водата, скоростта на движение 

намалява, екипажът добива чувство сякаш ходът спира. В този момент е 

нужно леко отпускане на шкотите. Екипажът следи за идването на 

следващия ветрови порив и вълна. 

 

Ако сравняваме.скоростта на ветрохода при обикновено плаване и при 

глисаж, несъмнено идваме до извода, че тя е по-голяма при глисиране. 

Възможностите за глисиране при швертботите са по- големи, защото те са 

по-леки, но не е изключено глисиране и при киловите ветроходни съдове. 

При тях е необходим по-силен вятър, добър баланс и голяма ветрилна 

площ. 

 

 
Курс бакщаг Глисиране на вълната 
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Курс фордевинд 

 

На този курс се плава, когато вятърът духа откъм кърмата, а 

разположението на платната спрямо диаметралната плоскост на съда е 

около 90° (фиг. 83). 

Ако ветроходът е с две платна — грот и стаксел, при този курс трябва да 

се внимава за рационалното използуване на вятъра. Носенето на двете 

платна от едната страна на съда създава условия за падане на ветрова 

сянка върху стаксела и неговата работа става невъзможна. Ето защо 

стакселът може да се изнесе откъм другия борд, където ще се напълни, а с 

това ще увеличи и хода. 

Разположението на екипажа и на багажа трябва да бъде такова, че съдът да 

плава на равен кил. При слаб вятър екипажът трябва да следи за най-

малката му промяна, за да промени положението на ветрилата. Ако има 

остатъчна вълна, съдът непрекъснато се клатушка, което доста затруднява 

носенето на платната перпендикулярно спрямо диаметралната плоскост. 

Клатушкането по време на плаване може да се отрази зле върху екипажа 

— с главоболие или други симптоми на морска болест. Желателно е 

вземането на профилактични мерки. 

Ако ветроходът разполага със спинакер, неговото поставяне е 

наложително за увеличаване на хода при курс форде- винд. Вдигането на 

спинакера се извършва от рулевия или от друг член на екипажа. 

Спинакерът се изважда от торбата и се изнася извън обсега на вантите и 

предния щаг. Посредством спинакершкота шкотовият ъгъл се завързва 

така, че единият край на шкота минава откъм борда, а спинакербрасът се 

завързва за халсовия ъгъл, на който е прикрепен и спинакерги- кът. В 
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горния си край платното се за- качва за спинакерфала, при което фалът от 

противоположната страна на мачтата се изтегля до издигането на 

спинакера в нор- чално положение. С помощта на утка спинакерфалът се 

фиксира в долния край на мачтата. Вследствие голямата тяга на спинакера 

ветроходът увеличава хода си. 

Както при халфвинда и бакщага при плаване на фордевинд при силен 

вятър и добре центрован съд може да се излезе на глисаж (фиг. 84). Много 

важно при глисажа е умениетода се манипулира със спинакера. При 

усилване на вятъра шкотманът може да помогне на ветрохода да излезе на 

глисаж, като отвреме навреме спинакершкотите се натягат. Както при 

бакщага, така и сега се налага изтегляне на екипажа назад към кърмата с 

цел облекчаване на носа и въобще на предната част на съда. При лошацен- 

тровка носът може да се рови във вълната. Това се избягва с отпускане на 

спинакершкотите, при което торбата на спинакера леко се повдига нагоре. 

Всичко това облекчава носа и ветроходът тръгва на глисаж. Швертът при 

фордевинд почти винаги е вдигнат. Плаването на фордевинд при силен 

вятър с швертбот е трудно. Съдът е застиган от попътната вълна, която го 

издига върху гребена си, после той се спуска по нея, отново се качва, 

възсяда гребена и този цикъл се повтаря многократно. 
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В момента, когато ветроходът се намира върху гребена на вълната, голяма 

част от кърмата е потънала във водата, но благодарение на по-широките 

об- води и по-голямата водоизместимост това потъване е по-малко, 

отколкото при носа. Условията за глисаж се благоприятствуват и от 

повърхностното течение, което е най-силно при гребена на вълната. 

Скоростта на ветрохода продължава да се увеличава до момента, в който 

слезе в най-ниската част на вълната. В това положение скоростта 

значително намалява. Следва отново възли- зане по следващата вълна до 

зараждане на нов глисаж. В първия етап шкотите трябва да се натегнат, за 

да се използува силата на вятъра и скоростта на вълната и ветроходът да 

изглисира. Екипажът се изтегля към кърмата. Стремежът е съдът да се 

задържи по-продължително време на глисаж. След като ветроходът стигне 

най-ниската част на вълната, скоростта намалява. Сега шкотманът отпуска 

леко шкотите, екипажът се придвижва отново напред, тъй като следва 

ново качване по вълната. За да се преодолее клатушкането на ветрохода, 

вниманието и умението на екипажа трябва да бъде голямо. 

За предпочитане е при туристическо плаване спинакерът да бъде с 

отвори. Тези спинакери се носят по-леко при попътни ветрове, 

страничното разклащане при тях е по-малко, а това е гаранция за по-

сигурно и спокойно плаване. Трябва да се има пред вид, че тяговата сила 
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на тези платна е по-малка, отколкото при обикновените спинакери, и 

ветроходът е по-бавен. 

Когато се налага по-дълъг преход на попътен вятър (фордевинд), 

екипажът трябва да внимава при подреждането на багажа, за да не се 

пречи на плавателността на съда. Обикновено се търси място за багажа 

към носа, защото там е най-сухо, но обременяването на носовата част се 

отразява неблагоприятно на скоростта и стабилността на ветрохода. 

В началото на главата споменахме, че пълните курсове са по- леки за 

плаване и затова обучението започва с тях, но това се отнася за слаб и 

среден вятър, при слабо вълнение. С увеличаване на силата на вятъра 

расте и трудността на управление на ветрохода. Стига се до момент, 

когато курсът фордевинд става най- труден и ветроходът мъчно се 

овладява. Причините за това са недобрата устойчивост на съда, резултат от 

страничното разклащане и голямата скорост на движение, и опасността от 

обръщане. Само опитни ветроходци могат да поддържат при силен вятър 

пълен курс фордевинд. Ето защо трябва да се знае и какви манипулации се 

извършват при усилване на вятъра и усложняване на обстановката. 

Обикновено се пристъпва към сваляне на спинакера с цел да се намали 

ветрилната площ. Спинакерът се сваля по обратния на вдигането му път. 

Откачва се спинакергикът от мачтата и галсовия ъгъл, отпуска се 

спинакерфалът от утката. Посредством спинакершкота спинакерът се 

хваща откъм галсовия ъгъл и се прибира в кокпита,. По-големите и някои 

състезателни съдове върху палубата си имат отвори и посредством 

система спинакерът се вдига и сваля. В следващия момент рулевият трябва 

да внимава шкотите на грота да не бъдат много отпуснати, тъй като 

има опасност гротът да премине перпендикуляра към диаметралната 

плоскост и тогава обръщането към надветрения борд на съда е сигурно. За 

избягване на този случай шкотите на грота леко се натягат, рулят малко се 
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отклонява към подветрения борд и курсът на плаване вече е променен от 

фордевинд в бакщаг. При този курс стабилността на 

ветрохода е по-голяма, а оттам и управлението — по-

сигурно. 

Курсовете, за които говорихме досега, се наричат 

пълни. Във ветроходството се използува още един курс, 

при който за разлика от другите се плава срещу вятъра. 

 

 

 

 

 Курс бейдевинд 

При този курс вятърът духа отпред и отстрани на ветрохода, като спрямо 

неговата диаметрална плоскост сключва ъгъл от 45—50°. Отклонението на 

платната от диаметралната плоскост на съда е около 25° (фиг. 85). Този 

курс се нарича остър и позволява да се плава срещу вятъра. От екипажа 

той изисква добраподготовка и умение да се лавира. За разлика от пълните 

курсове (халфвинд, бакщаг, фордевинд), при които швертът се вдига из- 

'цяло или частично, при курс бейдевинд швертът трябва да бъде 

отпуснат докрай.  

Оптималният крен на ветрохода при този курс е 10—20°. При слаб вятър 

от голямо значение за хода е умението на екипажа да нагласи ветрилата. 

Чрез изкуствено накреняване на ветрохода членовете на екипажа трябва 

да помогнат на ветрилата да заемат правилна форма. Шкотите трябва да 

бъдат отпуснати, за да може и най-лекият полъх да изпълни ветрилата. 

Колкото материята на едно ветрило е полека и кройката е с по-голяма 

торба, толкова е по-голяма тяговата му сила. Ветрилото с по-голяма торба 

 

 



 

 

23 

 

изисква ветроходът да се води на по-голям ъгъл спрямо вятъра. За да се 

поддържа правилен курс и се използува най-рационално силата на вятъра, 

екипажът трябва да следи внимателно за всяка настъпила промяна в 

посоката и силата му. При усилване на вятъра шкотите леко се натягат и 

ветроходът малко се качва по курса. При отслабване (падане) на вятъра се 

постъпва обратно — шкотите се отпускат и леко се пада по курса. И при 

двете положения, за да има ход ветроходът, ветрилата трябва да бъдат 

изпълнени с вятър дотолкова, колкото торбата на ветрилото да запази 

своята добра тяга.Определянето на посоката на вятъра се извършва с 

помощта на вимпел, който се поставя на върха (топа) на мачтата (фиг. 86). 

или на вантите се прикрепва парченце от тънка и лека материя. 

Практиката е доказала, че швертботните ветроходни съдове качват най-

добре при сила на вятъра 3—4 м/сек., а киловите — нрн 5—6 м/сек. При 

по-силен вятър се образува вълна, което изисква от рулевия да води 

ветрохода на по-пълен курс. С усилване на вятъра се увеличават и 

задълженията на екипажа за нормално управление на съда. Голямо 

влияние върху равновесието му оказва подемната сила, която при острите 

курсове се разделя на два компонента: 

а) сила на дрейфа —отклонява ветрохода подветрено н предизвиква 

крен; 

б) сила на тягата — придвижва ветрохода напред. 

За по-голяма устойчивост на ветрохода трябва да се намалява теглото на 

частите, намиращи се над водата, и да се въздействува на крена 

посредством теглото на екипажа, като ветроходът се изправя на равен кил. 
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Всеки ветроходен съд е конструиран така, че да има най-малко 

хидравлично съпротивление, когато плава на равен кил. Ето защо не 

трябва да се допуска плаване с крен, по-голям от 10—20°. Откреняването 

трябва да започва, след като ветроходът е натиснат от порив. Винаги се 

следи за идването на порива. Още при първия натиск екипажът трябва да 

реагира с откреняване. Рулевият леко отпуска шкотите, за да омекоти 

резкия удар на вятъра върху ветрилото. Всяко закъснение води до забавяне 

на хода и в немалко случаи —до обръщане. 

Когато поривите са много силни и се плава с швертов ветроходен съд, 

където възможността за обръщане е по-голяма, се налага малко повдигане 

на шверта (фиг. 88). При това положение съдът има възможност да из- 

дрейфува настрани. При тези обстоятелства намалява опасността от 

обръщане и необходимостта оточкреняване. При китовите ветроходи също 

се налага откреняване, но не толкова интензивно, колкото при 

швертботите. Съдът започва да крени при много силен вятър. Тук 

откреняването става на надветрения борд, а при много голям крен се 

проявява склонност за по-остро качване срещу вятъра. За избягване на 

това положение румпелът трябва да се изнесе надветрено от диамет-

ралната плоскост. 
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Ако преди поход вятърът е силен и се задържи по-продължително време 

така, за препоръчване е (ако има подходящо устройство) екипажът да пре-

мести мачтата малко по-напред. Това се прави с цел да се облекчи работата 

с руля. Същият ефект се получава, когато ветроходът разполага с друг 

комплект ветрила—по-плоски (щурмови). 

Когато се налага преход при силен вятър или метеорологичните условия 

се влошат по време на самото плаване, поддържането на контрол и 

управление над пълно въоръжената ветроходна лодка става извънредно 

трудно. При тези обстоятелства се прави рифо- ване на ветрилата (фиг. 

89). В много; силен вятър ветрилата се свалят и ветроходът продължава 

плаването само на рангоут. 

При продължително духане на вятъра в една посока се образуват голяма 

вълна и повърхностно теченйе, които оказват по-голямо влияние върху 

хода на швертботите, отколкото на киловнте яхти; 
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Когато се плава в близост до брега и има прибойна вълна, не е изключено 

плаването на бейдевинд успоредно на вълните. В друг случай, когато сме 

в близост до вълнолом и вълните се отразяват от него или от някакъв 

голям плавателен съд, плаването на байдевинд става по вълната. Тъй като 

голяма част от плаванията на бейдевинд са в открити води, наши спътници 

ще бъдат насрещната въл на, течението и вятърът, чрез който се движим и 

същевременно преодоляваме. Трябва добре да се знае, че колкото 

качването срещу вятъра е по-остро при бейдевинд, толкова повече ходът 

се забавя. При бейдевинд носът на ветрохода пори вълните, като се забива 

високо над водолинията, а при това положение се загубва голямо 

количество енергия за задвижване на водната маса, триеща се в корпуса, 

намалява се полезната енергия, чрез която се движи съдът. След като 

ветроходът излезе върху гребена на вълната, за кратко време носът остава 

отвън, но от получената инерция и движението на вълната той отново се 

облива във вода. Тези лъкатушения забавят хода и ако рулевият държи 

остър курс срещу вятъра, носът ще се потапя дълбоко срещу вълната и ще 

пляска, а съдът почти ще спира движението си. 

От голямо значение по време на плаване в курс бейдевинд е 

подреждането на багажа. Обикновено се търси сухо място, като багажът 

се слага в носа на лодката, но не трябва да се забравя, че запасната 

водоизместимост на носа е малка и когато той се натовари повече, ще 

потъва, а оттам и опасността от заливане с вода е по-голяма. Водата, 

влязла в кокпита, може да причини потопяване на съда. В такъв случай 

екипажът трябва да се изтегли в задната част (кърмата), за да балансира 

тежестта. 

При киловите ветроходи носът винаги пори вълните и заливането с вода 

е постоянно явление, но тези ветроходи по-малко са застрашени от 
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влизане на вода в кокпита поради високия си надводен борд и носова 

палуба. И тук екипажът съобразява подреждането на багажа и 

туристическия инвентар. Но въпреки предпазните мерки, които се вземат 

при плаването на бейдевинд в условията на силен вятър и вълна, в корпуса 

на ветрохода може да попадне вода, която трябва да бъде извадена 

своевременно. В последно време много от малките ветроходни съдове са 

снабдени със самостоятелни отводняващи устройства —клапи. Чрез тях 

водата излиза от корпуса по време на движение. При по-големите ветро-

ходи се използуват ръчни помпи, а в останалите случаи — подръчни 

средства. 
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Изменение на курса и команди 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Курсът на ветрохода се изменя с помощта на руля и с промяна на 

положението на ветрилата. При отклоняването нарулевото перо в 

посоката, от която идва вятърът, ветроходът обръща носовата си част към 

страната, от която духа вятърът. Тогава казваме, че ветроходът се качва по 

вятъра.Когато перото на руля е завъртяно в об- ратна посока,т. е^ по духа- 

нето на вятъра, носът се отдалечава от посоката на вятъра. В този случай 

казваме, че ветроходът пада по вятъра (фиг. 90). Съобразно с желаните 

посоки и курс по време на плаване се подават на рулевия съответно ко-

мандите '„качи се“ или „падни" по вятъра. Друг случай има, когато рулят 

се държи право по диаметралната плоскост. Този курс се нарича прав. 

Може да се подаде команда „право руля“. Когато рулевият даде руля за 

падане или качване по вятъра, носът на ветрохода се отклонява до 

момента, когато рулят остане в желаното положение. На рулевия се 

подава команда „задръж така“ в момента, когато ветроходът се е 

отклонил в желания курс, а рулевият постепенно намалява ъгъла на 

отклонение на руля. Щом ветроходът легне на правилен курс, на рулевия 

трябва да се подаде командата „задръж така“. За поддържане на курса 

екипажът се ръководи от бреговите ориентири или компас. Поддържането 

на правилен курс не значи обаче рулят да се държи така, а да се поддържа 
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ветроходът на този курс. 

Известно е, че за да се задържи рулят в съответно положение, си служим 

с помощно устройство, наречено румпел. Отклонението на румпела е 

обратно на отклонението на перото. Имайки пред вид това, трябва да 

знаем, че подадените команди се отнасят за перото. 

Когато рулят е отклонен до своето крайно положение, казваме, че е 

даден на борд. Съответно за лява и дясна посока се използуват командите 

„ляво на борд“ и „дясно на борд“. 

Изменението на посоката на движение на ветроходния съд с 

преминаване от един халс в друг се нарича поворот. Поворотите са два 

вида —оверщаг и фордевинд. 
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     Поворот оверщаг (бейдевинд).  

При този поворот линията на посоката на вятъра се пресича с носа на 

ветрохода (фиг. 91). Поворот оверщаг е по-често изпълняван. За да може 

ветроходът да отиде до определено място срещу вятъра, необходимо е той 

да се движи, като лавира към целта. Преди да се направи поворот, се дава 

команда „готови за поворот". 

Къде трябва да се насочи вниманието при изпълнението на поворот 

оверщаг? Когато вятърът е слаб, се налага малко падане по курса, за да 

добие ветроходът по-голяма бързина и да премине по- плавно през 

положение левентик (обезветряване). За да се легне на другия хале, 

необходимо е екипажът да отпусне леко ветрилата, а рулевият да даде 

перото на руля по вятъра. След като ветроходът добие необходимата 

скорост, се дава команда „поворот оверщаг“. Рулевият посредством 

румпела изнася плавно перото към посоката на вятъра. Шкотите на 

стаксела са леко отпуснати, а на грота са натегнати. Носът се изнася остро 

към вятъра и преминава линията на посоката му, като ляга на другия хале. 

Колкото ходът е по-голям, толкова по-добре и по-бързо се изпълнява 

пово- ротът. Знае се, че перото на руля действува само тогава, когато 

ветроходът е в ход. При преминаване на ветрилата през положение 

левентик те не работят, защото са обезветрени, а за да се направи поворот, 

е необходима инерцията, добита от изходния хале. 
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Силният вятър и голямата вълна много затрудняват изпълнението на 

поворот оверщаг. Този случай изисква голямо внимание и техника. След 

като се даде команда „готови за поворот“, шкотите се освобождават от 

стопорите и се държат в ръце. Рулевият следи за идващата вълна и силата 

на вятъра. Командата „поворот“ трябва да бъде дадена, когато вълната е 

най-голяма и ветроходът не е подет от силен порив. Силният вятър и вълна 

често пъти са причина ветроходът да не може плавно да направи поворота 

и да ее стреми да се върне на стария хале. В този случай може да се 

помогне, като стакселът се изнесе надветрено, което оказва влияние и 

носът на ветрохода се завъртва по желания хале. Това обаче крие една 

опасност —ветроходът може да тръгне на заден ход. От това положение се 

излиза, като перото на руля се изнася в про- тивоположната на вятъра 

посока. След като се легне на желания хале, ветрилата трябва да се натягат 

плавно, защото рязкото обиране на шкотите и натягане на платната може 

да доведе до лягане на ветрохода в дрейф, откъдето ще загуби хода си и ще 

се падне от височината на курса. При поворота трябва да се внимава за 

етакселшкотите, които могат да се закачат в някоя утка, в основите на 

вантите или около мачтата. Ако след поворот оверщаг се налага да 

продължим плаването на пълен курс, постъпваме по следния начин —

стакселът се натяга, перото на руля се изнася плавно към надветрената 

страна, носът се спуска стремително по вятъра, гротът се отпуска бързо, 

без да му се дава възможност да действува и да наклони силно ветрохода. 

След като се тръгне в скания курс, гротшкотите плав но се натягат до 

момента, в който и гротът започва да работи. 
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Поворот фордевинд.  

 

При него пресичането на линията на посоката на вятъра става с кърмата, 

като ветрилата се пренасят от единия на другия борд в зависимост от халса 

(фиг. 92). Подобно на поворот оверщаг поворотът фордевинд е зависцм от 

силата на вятъра и големината на вълната. При слаб вятър поворотът е по- 

лесно изпълним. Но все пак той е значително по-сложен и неговото 

приложение, особено в туристическото ветроходство, се избягва. 

Предпочита се поворот оверщаг. 

За изпълнение на поворот фордевинд ветроходът трябва да плава е 

максималната си скорост. Гротът се обира посредством гротшкотите, 

перото на руля се дава на подветрения борд. Ветроходът се накренява 

надветрено, а гротът с ръка се прехвърля на другия борд —рулят се връща 

в първоначалното положение, за да се продължи курсът. 

Когато има силен вятър и голяма вълна, поворотът фордевинд е труден 

за изпълнение и изисква сигурна подготовка и умение за бързо 

действуване. Необходима е голяма точност и синхронизация в действията 

на целия екипаж. В противен случай има голяма опасност от обръщане. 

При команда „готови за поворот форде- винд“ шкотите се откачват от 

стопорите и се държат в ръце. Швер- тът се повдига повече от половината, 

което позволява на ветрохода да издрейфува. В случай че швертът не  
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е вдигнат, той действува като спирачка в странично направление и 

създава възможност ветроходът да се обърне. Трябва да се внимава носът 

да не е заровен във водата, където водното съпротивление ще го задържа. 

По този начин би се забавил и ходът на съда, а това е от голямо значение 

за изпълнението на поворота фордевинд. Той трябва да се изпълни в 

момент, когато ветроходът е набрал най-голямата си скорост, тъй като 

тогава вятърът оказва най-малко налягане върху ветрилата и гротът може 

лесно да се прехвърли от единия на другия борд. Не бива да се прави 

поворот фордевинд на силен вятър, когато ветроходът набира скорост, 

защото натискът на вятъра върху ветрилата е голям и изпълнението на 

поворота ще бъде изключително трудно. 

При туристическите плавания с големи ветроходни съдове, които имат 

бакщази, трябва своевременно да се натегне подветреният бакщаг. Това се 

прави едновременно с обиране на гротшкота, докато гротът пресича 

диаметралната плоскост на ветрохода. Под- ветреният бакщаг става 

надветрен и стабилизира мачтата, а над- ветреният — подветрен, и остава 

отпуснат. 

Когато вятърът е силен и има голяма вълна, препоръчваме да се 

изпълнява поворот оверщаг, който ще осигури безопасно плаване. Той е 

по-бавен, но по-сигурен. 
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