Signály pro řízení závodů

Přípravné znamení

Zde je popsán význam vizuálních a zvukových signálů. Šipka směřující nahoru nebo dolů
(á â) znázorňuje vytažení nebo spuštění vizuálního signálu (vlajky). Tečka (·) znamená
krátký zvukový signál (výstřel). Pomlčka (–) znamená dlouhý zvuk. Série pomlček (– – – – –)
znázorňuje opakované zvuky. Pokud je vizuální znamení vztyčeno nad vlajkou třídy, platí
znamení pouze pro tuto třídu.

Signály pro odklad rozjížďky

á· â–

á· â–

á· â–

á· â–

P: Přípravné znamení

I: Platí pravidlo 30.1
(obeplouvání konců)

Z: Platí pravidlo 30.2
(20% penalta)

Černá: Platí pravidlo 30.3
(okamžitá diskvalifikace
při přejetí startovní čáry)

Odvolací signály

á··â·

á··

á··

á·

á·· â·

AP: Neodstartované rozjížďky
jsou odloženy. Vyzývací znamení bude dáno 1 minutu po
spuštění, pokud však rozjížďka
není během tohoto času znovu
odložena nebo zrušena.

AP a H: Neodstartované rozjížďky jsou odloženy. Další
signály na břehu.

AP a A: Neodstartované rozjížďky jsou odloženy. Dnes se
již nebude závodit.

X: Individuální odvolání (viz pravidlo 29.1)

1. opakovač: Všeobecné odvolání. Vyzývací
znamení bude dáno 1 minutu po spuštění.

Signály pro změnu dráhy

Signály pro zrušení rozjížďky

á··

á–––––

(žádný signál)

S: Plujte zkrácenou dráhu, jak je
stanoveno v plachetních směrnicích

C: Poloha následující značky
byla změněna

Zelená: Obeplouvání dráhy
pravobokem (viz plachetní
směrnice)

Ostatní signály

á··· â·

á···

á···

N: Všechny odstartované rozjížďky jsou zrušeny. Vyzývací
znamení bude dáno 1 minutu po
spuštění, pokud však rozjížďka
není během tohoto času znovu
odložena nebo zrušena.

N a H: Všechny odstartované
rozjížďky jsou zrušeny. Další
signály na břehu.

N a A: Všechny odstartované
rozjížďky jsou zrušeny. Dnes se
již nebude závodit.

á · (na břehu)

á·

(žádný signál)

(žádný signál)

L: Na břehu: Byly vyvěšeny informace pro
závodníky
Na vodě: Následuj mne

Y: Oblečte záchranné
vesty

Oranžová: Označuje
člun závodní komise
v pozici na startu.

Modrá: Tento člun ZK
je v pozici na cílové
čáře.

