
Как Oracle Team USA стори невероятното и грабна Купата на Америка? 

  

Последното издание на Купата на Америка бе вероятно най-драматичното и впечатляващо. В 

много отношения. За мнозина, в т.ч. и за мен, загубата на симпатичните новозеландци беше, 

както шкиперът им Дийн Баркър (Dean Barker) се изрази в интервю пред Sky Sports -  „very hard 

to fathom”, „it’s really frustrating”1  - „много труднa да се възприеме”, „действително сломяващa 

духа”. 

 

Много хора се питат, включително и аз, какво точно направиха американците, та от очевидно 

по-слаби в началото - и като екипаж, и като ход на катамарана, само за един ден да успеят да 

се преобразят в смазваща машина. И от губещи с 1 спрямо 8 точки (при мачпойнт за 

новозеландците) да успеят с 8 поредни победи да грабнат купата. В началото това бе 

немислимо. Но сега е факт. 

 

Таблица: Развой на резултатите от гонките в Купата на Америка 2013-та 
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Източник: http://www.americascup.com/en/results-standings 

В  интернет-страницата  

http://www.sail-world.com/Europe/Americas-Cup:-Speculation-on-Oracle-Team-USAs-foiling-

system/115070 

попаднах на интересен коментар, публикуван от Ричард Гледуел (Richard Gladwell). Ето какво 

гласи (превод): 

„Следните бележки се въртят из медийните кръгове в Окланд (Auckland), като обяснение за 

подобрената способност на Oracle Team USA да управляват катамарана си на подводни 

криле в развоя на 34-та Купа на Америка. 

 

Бележките са с дата 23 септември 2013, но са били получени от Sail-World на 26-ти 

септември предиобед, след като регатата беше вече приключила. Устройството (за 

подобряване на стабилността на подводни криле – доп. мое) е било първо споменато от 

коментаторите по  новозеландската телевизия (Тelevision NZ) по време на излъчването на 

решителната 19-та гонка от 34-та Купа на Америка. Натиснете тук, за да видите пълния 

развой на гонката, заедно с коментара за представянето на Oracle Team USA на подводни 

криле. 

 

                                                 
1 http://www1.skysports.com/other-sports/news/12993/8942043/2013-americas-cup-dean-barker-credits-oracle-
team-usa-following-9-8-defeat 

https://tvnz.co.nz/americas-cup-2013/s2013-eprace-19-video-5591243


Този следобед  (26 септ. – доп. мое) Тим Смит (Тim Smythe), директор на фирмата Core 

Composite Builders в Уоркуърт (Warkworth, Нова Зеландия), притежавана от Оracle Team USA, 

каза, че отборът е използвал същия набор от подводни криле по време на регатата и че 

„специалната” система за настройка на подводното крило е била там още преди да започне 

регатата”. 

Натиснете тук  , за да видите репортажа на ТV3 и интервюто с Тим Смит. 

 

Въпросът (за специалната система за настройка на подводното крило – доп. мое) е бил 

повдигнат от Emirates Team NZ пред международната съдийска комисия на 3-ти септември, 

а решението й е излязло на 6-ти септември, точно един ден преди старта на регатата. 

Питането е било отхвърлено въз основа на това, че е било представено извън допустимия 

срок (прекалено късно – доп. мое), но в допълнителна клауза на решението е изразено 

становище, че дори и да въпросът да е бил поставен в срок, въз основа на дадените 

показания, искът едва ли би бил уважен. 

 

Тактикът на Emirates Team NZ Рей Дейвис (Ray Davis) каза „тяхната лодка е непоклатима 

като скала на насрещните курсове, което на нас ни струва много усилия и въобще, за да го 

постигнем, ни трябваше много, много време, а сега те го постигнаха само за няколко дни.” 

 

(Следва информацията, която се тиражира по медиите в Окланд. Оставил съм и оригиналния 

текст на англ. език – доп. мое) 

1 It is well recognised that Oracle was having serious foiling stability difficulties at the outset of the 

regatta and that their performance could not match that of ETNZ. 

 Беше съвсем ясно, че в началото Oracle имаха сериозни проблеми да задържат 

стабилно катамарана върху подводното му крило и тяхното представяне не беше на 

нивото на отбора на Нова Зеландия (Emirates Team New Zealand = ETNZ) 

2 Half way through the series it was acknowledged that Oracle had fitted an automatic control to 

their hydrofoil trim, and that this modification was approved by the measurement authorities. 

 По средата на серията от гонки беше признато, че Оracle са монтирали автоматичен 

контрол на подводното крило и тази модификация е одобрена от обмерната комисия. 

3 Since this modification Oracle's performance has almost unbelievably improved. This has been 

“explained” by skipper Jimmy Spithill as being due to the superhuman efforts of the crew to 

improve their handling skills. However, in view of the intensive training Oracle were able to do, 

prior to the regatta, with their highly skilled team partner, it seems unlikely that only now have 

they discovered the “magic bullet” they they clearly have. It is much more likely to be the result 

of the modifications, possibly enabled by their surprising decision to use their lay day card and 

the subsequent lucky postponements. 

 След тази модификация представянето на Oracle се подобри почти невероятно. Това 

беше „обяснено” от шкипера Джими Спитхил, че се дължало на свръхчовешките усилия 

на екипажа, да подобрят своето умение да управляват катамарана. Обаче с оглед на 

това, че Oracle имаха два катамарана за интензивни тренировки по време на 

подготовката за Купата и висококвалифициран втори отбор, изглежда 

https://www.3news.co.nz/Kiwi-fans-ask-Did-Oracle-cheat/tabid/415/articleID/314800/Default.aspx


неправдоподобно едва сега да са открили „вълшебния куршум”, който определено 

притежават. По-скоро изглежда той да е резултат от модификации, вероятно 

направени при тяхното изненадващо решение да използват картата си за свободен 

ден и по време на последвалите щастливи отлагания на гонките. 

4 It must be remembered that this is the first time that this contest has been sailed by yachts 

“flying “ on Hydrofoils and it is probable that new and different criteria should have been applied. 

 Не трябва да се забравя, че при това състезание за пръв път участват яхти, които 

„летят” на подводни криле и вероятно са били приложени нови и различни критерии. 

5 In the aeronautical world it has long been known that the stability of swept wing aircraft can 

rapidly be lost by uncontrolled yaw leading to a dangerous situation known as “Dutch Roll”. 

 В света на аеронавтиката отдавна се знае, че стабилността на самолетите с 

огънати назад криле (каквито са почти всички съвременни самолети – доп.мое) може 

рязко да се наруши при неконтролирано отклонение от курса, което води до опасната 

ситуация, известна като „Dutch Roll” (корпусът на самолета, погледнат отпред, 

извършва елипсовидни движения – доп. мое) 

6 6. A device known as “Little Herbie” was developed during the commissioning of the Boeing 747 

Jumbo Jets over 40 years ago, to over come this tendency. Little Herbies, or “Stability 

Augmentation Systems” (SAS) as these are now designated, are equipped with sensors such as 

Accelerometers and Gyros which can detect and instigate corrections to stability with a speed 

and accuracy which exceeds the ability of even experienced airline pilots. They are therefore 

now installed in virtually all swept-wing aircraft. Boeing were embedded technical advisors to the 

Oracle team. 

 Устройството, известно като – “Little Herbie”, е било разработено по време на 

създаването на Боинг 747 преди повече от 40 години, с цел да преодолее склонността 

на самолетите с огънати назад криле към „Dutch Roll”. „Little Herbies” или „Система за 

увеличение на стабилността” (SAS), както се наричат днес, са оборудвани със 

сензори за ускорението и жиросензори, които могат да установят и предизвикат 

корекции в стабилността със скорост и точност, които превишават способностите 

дори на опитен пилот. По тази причина SAS са инсталирани на практика на всички 

самолети с извити назад криле. Боинг са технически консултанти на отбора Oracle. 

7 The “legality” of this device has been justified and accepted on the basis that it does not actually 

“drive” the trim of the foils.....this is still performed by the muscle power of the crew, via hydraulic 

linkages. That may be so, but the device, using it's sensing and directives, has been described 

as “automatic”. This implies that the trim of the foils is determined by what can only be described 

as “superhuman” technology. If this technology has been used to overcome the foiling stability 

difficulties of Oracle it will have enabled the use of higher speed/lower drag foils which the crew 

would otherwise be unable to manage. This would give a significant speed advantage during 

foiling. This has been clearly in evidence since the modification. Improvement in stability and 

speed has been staggering. 

 „Легалността” на това съоръжение е била потвърдена и приета въз основа на това, 

че то на практика не „движи” настройката на подводните криле…това все още се 

извършва с помощта на мускулната сила на екипажа чрез хидравлични предавателни 



лостове. Това може и да е така, но съоръжението, използвайки своите сензори и 

софтуер, е било описано като „автоматично”. Това означава, че настройката на 

подводните криле може да се определи единствено като „свръхчовешка” технология. 

Ако тази технология е била използвана, за да се преодолеят проблемите с 

нестабилността, когато катамаранът на Oracle излезе на подводни криле, то трябва 

да е било позволено да се използват високоскоростни, с ниско съпротивление подводни 

криле, които екипажът при други условия не би могъл да управлява. Това би дало 

огромно предимство по отношение на скоростта по време на повдигането на 

катамарана на подводното крило(е). Това предимство в скоростта се прояви 

категорично след направата на модификацята. Подобрението на стабилността и 

скоростта беше потресаващо. 

8 The high speed/low drag foils do have a downside in light conditions where, due to their lesser 

lifting characteristic, foiling is difficult or impossible. This was also clearly seen in the abandoned 

Race #13 when ETNZ were only 4 minutes from the finish, with a lead of over 1000metres. 

 Високоскоростните с ниско съпротивление подводни криле имат недостатък и той се 

проявява при слаб вятър, заради по-ниската им подемна способност, което води до по-

трудно или невъзможно излизане на подводни криле. Това ясно се видя по време на 

отменената 13-та гонка, когато ETNZ бяха само на 4 минути преди финала (когато 

гонката беше отменена поради изтичане на контролното време от 40 мин. – доп. 

мое), а имаха преднина повече от 1000 метра. 

 

Oracle Team USA не са предоставили какъвто и да било официален коментар относно 

системата, която са използвали. 

 

Тъй като изглежда, че устройството е легално, ако е прикрепено директно към собствен 

източник на енергия, по-широкият въпрос остава, дали лодката трябва да се управлява по-

скоро от компютър, отколкото от хора.  

Състезателните правила по въпроса са много ясни – Състезателно правило 42 относно 

движещата сила гласи: „Яхтата трябва да се състезава само с използване силата на 

вятъра и водата, за да увеличи, поддържа или намали скоростта си. Нейният екипаж може 

да настройва крилото, платната, руловете, подводните криле и корпуса, както и да 

прилага други моряшки умения.” 

Ключовите думи са при въвеждането на второто изречение „Нейният екипаж...”  - което 

означава, че използването на автоматична настройка,  която работи независимо от 

екипажа, е нелегално. 

 

Навремето през 2010-та BMW Oracle Racing имаха изключително сложна система на борда – 

Gift Match, с помощта на която наред с други неща бяха способни да прожектират линия 

върху твърдото крило с оптималната му настройка, чрез което дадоха възможност на 

екипажа да го  настройва така, че реалната и теоретична форма да съвпадат, като по 

този начин постигнаха предела на възможното. 

 



Това е само на една крачка от това да се сложи независима от екипажа компютърна 

настройка на твърдото крило, което по силата на Състезателно правило 42 е нелегално. 

Дори при текущите правила на Купата на Америка, подобна система е напълно легална и е 

трудно да не се вярва, че подобни системи не са били използвани отново по време на 

Купата на Америка през 2013-та. Ключовият момент е, че трябва да има човешка намеса 

между компютъра и платното или между компютъра и друг контрол на лодката, упоменат 

в Състезателно правило 42. 

Разбира се, компютрите не са безгрешни и всяка интелигентна компютърна система 

изисква много дребни донастройвания и усъвършенстване, за да работи безотказно и на 

ниво. Всичко това изисква време, а времето е най-жизненоважната стока в Купата на 

Америка. 

 

Времето за възражение до Международното жури  по подобен въпрос отдавна е изтекло.  

Правилата предписват, че състезател може да заяви протест или да предяви иск пред 

Международното жури в момента на установяването на проблем по обмера, но не по-късно 

от края на регатата.” 

Ричард ГЛАДУЕЛ 

(край на статията)  

 

Отборът на Oracle, обаче, отрича да са използвали автоматичен контрол на подводните криле. 

Ето какво обясняват те (Превод на статията: „Oracle deny computer-aided alterations made”2) 

Сър Ръсел Куутс твърди, че успешните промени по Oracle, направени, за да спечелят 

Купата на Америка, не включват каквато и да била компютърна автоматизация, а само 

малки конструктивни и ветроходни подобрения. 

Невероятното завръщане на Оракъл и победа срещу ETNZ от губещи с 8 на 1,  породи много 

теории, че Оракъл са използвали генерирана от компютър програма, която да стабилизира 

тяхното колебливо състояние при излизането на подводни криле. 

Напредъкът им в тази област бе невероятен, особено при насрещните курсове, където те 

съкрушиха ЕТNZ в решителните последни две гонки. 

„Това е абсолютно въздухарска история”, сподели Куутс пред San Francisco Chronicle 

относно компютърната теория. 

„На нас не ни беше разрешено да бъдем автоматизирани. Обмерителите никога не биха 

разрешили това. Бяхме много щастливи, че отборът на Нова Зеландия ни вярва в това.” 

Той също така намекна, че не са правени никакви допълнения към лодката от Core Builders 

Composites – притежаваната от Оracle компания, базирана в Нова Зеландия. 

„Може би е ставало дума за каса бира” – подсмихна се Куутс. „Не, ние не сме получавали 

нищо от Core Builders толкова късно”. 

Куутс твърдеше, че техният напредък е дошъл от промяна във формата на тяхното 

твърдо крило и подводните криле и по-голямото натоварване на руля. 

„Когато се съберат всички тези неща, се стига до огромна разлика” каза той, допълвайки, 

че промените са направени, когато Оракъл все още имаха нужда от десет победи, а ETNZ  

само две. 
                                                 
2 Oracle deny computer-aided alterations made 

https://www.stuff.co.nz/sport/americas-cup/9221677/Oracle-deny-computer-aided-alterations-made


Австралийският настройчик (тримър) на твърдото крило Том Слингсби заяви пред 

Chronicle, че те просто са подобрили карането си. Били са в задънена улица по време на 

скандала с измамата в навечерието на Купата, но са преоткрили възможностите за каране 

върху подводното крило, като са намерили нов начин да ги управляват и са го развили. 

Куутс твърди, че те са използвали скоростта при тяхното успешно каране на подводни 

криле, за да стигнат до по-добра позиция по време на качването (ветроходстване на зиг-заг 

срещу вятъра – доп. мое), за да могат да атакуват наветрената веха под по-добър ъгъл. 

„Първо карахме на по-голям ъгъл, за да развием по-голяма скорост. След като лодката 

разви достатъчно скорост, за да се повдигне на крилете си, беше вече възможно да се кара 

и на по-остър курс. По-голямата скорост компенсираше напълно по-голямото проплавано 

разстояние и даваше в крайна сметка преднина.” 

 

Във форумите полемиката е между основно две групи: 

1. тези, които смятат, че лодките трябва да са еднотипни, за да може единствено 

екипажът да бъде решаващ (както е в олимпийското ветроходство) , а не 

технологичните предимства и бюджетът  

2. тези, които смятат, че състезанието е и технологично. 

 

Втората група в случая по-скоро има право, защото форматът на Купата на Америка не е 

олимпийски. Т.е. състезават се отбори и всеки разработва проект за своята лодка в рамките на 

предписанията. А предписанията се определят от последния носител на Купата. 

 

Екипажите, които се състезават за Купата на Америка, са на изключително високо ниво. По тази 

причина в повечето случаи Купата на Америка се печели от технически по-бързата лодка. Така 

стана и тази година. 

 

За хората от първата група това обезсмисля състезанието. Но от друга страна, трябва да се 

признае, че да имаш по-бърза лодка не е никак лесно. Зад по-голямата технологична скорост, 

всички казват, стоят парите. Да, това е в голяма степен вярно, но това, което всъщност  рядко 

се вижда и оценява, е огромният интелектуален  труд. Труд, който поради изключително 

високата си сложност, много малко хора са въобще в състояние да извършат. Отборът в Купата 

на Америка не е екипажът на лодката (само). Значението на инженерите, дизайнерите, 

проектантите, технолозите и пр., и пр. е изключително голямо. Именно благодарение на тези 

хора сега наблюдаваме плавателни съдове под ветрила, които развиват скорост до 3 пъти по-

висока от тази на вятъра. Нещо немислимо в класическото ветроходство. Логично и 

управлението на тези мощни плавателни съдове да е съвсем различно и както видяхме никак 

нелесно. Именно хората зад компютрите обясняваха в случая как следва да се управляват 

оптимално новите машини. Лесно е да се каже – с автоматичен контрол на подводните криле – 

всеки знае. Ама всъщност - не знае. Там е работата. Създаването на подобен контрол е 

сериозно инженерно предизвикателство, то не е дошло наготово отнякъде. Победата при 

Купата на Америка е отборна победа. 

Отборът на Oracle USA e реалният победител.  

Моралният, за мен поне, е Нова Зеландия в най-широкия смисъл на понятието. Защо? 



1. Директорът на Оracle Теам USA сър Ръсел Куутс (Russеll Coutts) e несломимият 

победител за Купата в последните близо 2 десетилетия. Където е той, там е победата – 

с Нова Зеландия, с Алинги (Швейцария), с Оракъл (САЩ). Има рекорд като шкипер от 15 

победи срещу 0 загуби в гонките за Купата (3 купи като шкипер и 2 купи като директор на 

отбор). Сега не плава, но отборът му отново спечели. Макар и невероятно, Сър Ръсел 

Куутс е новозеландец. 

2. Катамаранът АC72 на ЕТNTZ е разработен и произведен в Нова Зеландия. 

3. Американският катамаран AC72 е разработен от Оracle Racing – международен екип от 

професионалисти, в който категорично най-многобройни, в т.ч. и във висшето 

ръководство, са новозеландците. Катамаранът е произведен от фирмата Core Builders 

Composites, която е притежание на Oracle, но е базирана в Нова Зеландия3.  

4. По-малките монотипни катамарани АС45 за квалификациите са произведени в Нова 

Зеландия
4. 

5. Първоначалната идея и разработка катамарнът да се повдига на подводни криле е дело 

на ЕТNZ. След това отборът на Oracle променя и техния катамаран. ЕТNZ показаха на 

останалите отбори, как трябва да се карат тези катамарани5,6. 

6. Поведението на шкипера на Нова Зеландия Дийн Баркър е пример за спортменство и 

висока етика. 

7. Бюджетът на ЕТNZ e бил в пъти по-малък от този на Oracle. 

8. Колкото и да не обичам тази дума - лошият късмет (прекалено силен или прекалено 

слаб вятър) осуети крайната победа на ETNZ цели три пъти. 

 

Отборът на Нова Зеландия загуби, но нацията им спечели. 

 

Нова Зеландия има население от близо 4,5 млн. души. Ако нашата страна с 50 % повече 

население постигне дори и десет пъти по-малко във ветроходството, аз бих бил безкрайно 

щастлив. 

 

Разбира се, отборът на Оракъл заслужава категорично не по-малка похвала. В крайна сметка 

това са победителите, при това да не забравяме от губещи в началото с 8 на 1 точки. 

 

Много хора ги упрекват, че с неограничен бюджет всеки може. Ами дори и този - реално 

ограничен - бюджет не е дошъл наготово. Г-н Лари Елисън, основателят и директор на 3-та най-

голяма софтуерна компания в света Oracle и собственик на Oracle Team USA, не се е родил 

милиардер. С труд и ум е постигнал състоянието си. Ако сега някой е чувал за електронно 

управление на бази данни, то в началото на 70-те почти никой не е чувал, а камо ли да е 

разбирал нещо от програмирането им. Но чичо Лари е разбирал. И още нещо. Въпросът не е 

само да имаш средства, но много повече да знаеш как да ги управляваш. Не всеки човек, 

разполагащ със средства, може да организира отбор-победител. Новите свръхкатамарани 

AC72 са резултат от неговата и на Ръсел Куутс визия за бъдещето на Купата. Скептици имаше 
                                                 
3 Oracle-deny-computer-aided-alterations-made 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/America's_Cup_World_Series 
5   http://www.sailracingmagazine.com/features/jack-griffin-the-ac72-design-battle 
6 http://www.pointwise.com/theconnector/July-2013/Emirates-Team-New-Zealand.shtml 

https://www.stuff.co.nz/sport/americas-cup/9221677/Oracle-deny-computer-aided-alterations-made


много, но реалността ги опроверга напълно. Чест прави изказването на г-н Елисън, че ако 

последната Купа на Америка е успяла да запали дори едно дете за ветроходството, той би бил 

най-щастливият човек. 

 

Извод 

От прочетените материали и изслушани интервюта за мен е недвусмислено ясно, че 

катамаранът на Oracle Team USA е имал конструктивно предимство (системата за 

стабилизация при движение на подводни криле) още от самото начало на регатата, но 

екипажът вероятно не е можел да го използва оптимално. Отборът на Нова Зеландия постигна 

почти същото ниво на стабилизация, но изцяло ръчно и с цената на много тренировки.  

Системата за стабилизация на Oracle се оказа по-добра и това в крайна сметка се оказа 

решаващо за победата им. 

 

Ако не беше трагичната злополука и кончина на Андрю Симпсън от отбора на Артемис, бих 

казал, че това издание на Купата на Америка бе печелившо за всички. 

 

Доси ВАСИЛЕВ 

 

Следва кратка фотогалерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Снимка: ACEA/Photo Gilles Martin-Raget 

Момент от епичната битка между двата огромни катамарана с героични екипажи в залива на 

Сан Франциско (САЩ). На заден план е известният мост Голдън Гейт над едноименния пролив. 

 

Снимка: http://i1.ytimg.com/vi/a49jy9ba4FQ/maxresdefault.jpg 

Катамаранът на ЕTNZ, издигнат на подводното крило на левия борд. Подводното крило 

(daggerboard на англ. ез.) е дълго около 2 метра и широко 70 см – може да се види във вдигнато 

положение на десния борд. Въпреки удивително крехкия си вид, подводното крило е в 

състояние да понесе при това динамично цялата тежест от близо 6 тона на катамарана. 



 

Снимка: http://photo.americascup.com/24-09-13-San-Francisco-USA-CA-34th-America-s-Cup-Final-

Match-Day-14,en,ipf1718p160n156.html 

Катамаранът на Oracle Team USA 

 

Снимка: ЕТА 

Дийн Баркър (Нова Зеландия) – шкиперът на Emirates Team New Zealand 



 

 

Снимка: http://www.americascup.com/en/news/5/athletes/18514/james-spithill-on-a-whirlwind-tour 

Джеймс Спитхил (Aвстралия) -  шкиперът на Oracle Team USA 

 

Снимка: Reuters 

Вездесъщият сър Ръсел Куутс (Нова Зеландия)  на фона на купата на Америка 

 



 

Снимка: Wikipedia 

Лари Елисън (САЩ) – собственик на Oracle Team USA 

 


