
                        

NOTICE - VYHLÁŠKA 
 

Pořadí vyhlášky / Nr.  Čas zveřejnění / Time of 
publishing 

 Datum zveřejnění / 
Date of publishing 

2  31.08.2018  8:30 

 

Vydal / Issued by Závodní komise / Race committee 

 
 
1. Schéma dráhy a pořadí obeplouvaných značek bude následující / The course layout 

and mark roundings will be: 
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    (2) 
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                              ZK / RC 
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                                 cíl / finish 
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Course 1: start 1 2-3 2-3 cíl (Outside standard) 
Course 2: start 1-4 1-2-3 cíl  (Inside standard) 
Course 3: start 1 2-3 2-3 2-3 cíl (Outside long 3 laps) 
Course 4: start 1-4 1-4 1-2-3 cíl  (Inside long 3 laps) 
 

2 Trať bude signalizována číselným 
plamencem nejpozději s přípravným 
znamením 

The course will be signaled by a numeric 
pennant no later than the 
preparatory signal. 

3. Značky 1 a 2 budou žluté nafukovací 
válce. 
Značky 3S,3P,4S,4P budou oranžové 
nafukovací válce. Dvojice Značky 3S-3P 
a 4S-4P tvoří brány. 

Mark 1 a 2 will be yellow inflatable 
buoys. 
Marks  3S, 3P, 4S, 4P will be orange 
inflatable buoys. Pairs of marks 3S-3P 
and 4P-4S are gates. 

4 Nová značka 1 nebo 2 bude 
oranžový nafukovací válec 

New mark 1 or mark 2 will be an 
ORANGE inflatable buoy. 



                        

5 ZK může přesunout původní značku 
dráhy před tím, než první loď zahájí 
daný úsek dráhy. V tomto případě 
nebude dána žádná signalizace. Toto 
je změna pravidla ZPJ 33. 
 

Race Committee may move the 
original mark before the leading boat 
begins the leg changed. In this case no 
signalization will be made. This the 
change of the RS 33. 

6 Pokud je signalizována změna dráhy 
v bráně 4S4P nebo na startovní lodi 
spolu s přípravným znamením, značka 1 
ke nahrazena Novou značkou. 
Pokud je signalizována změna dráhy 
v bráně 3S-3P, značka 2 je nahrazena 
Novou značkou. 
 
Pokud navazuje další kolo, jede se na 
původní značku, pokud není opět 
signalizována změna dráhy. 

If it is signaled change of the course in 
the gate 4S-4P or on the starting vessel 
with the preparatory signal, Mark 1 is 
substituted by the New mark 
If it is signaled change of the course in 
the gate 3S-3P, mark 1 is substituted by 
the New mark 
 
If a next lap follows, the course will be 
to the original mark, unless the change 
of the course is signaled again. 
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