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NOTICE - VYHLÁŠKA 
 

Pořadí vyhlášky / Nr.  Čas zveřejnění / Time of 
publishing 

 Datum zveřejnění / 
Date of publishing 

4.  5.7.2020  9:10 

Vydal / Issued by     

Závodní komise/Race committee    

 

 
1. Změna směrnice A1, A2, A3 a A6 

doplňujících plachetních směrnic:  
 
 

Chagne of instruction A1, A2, A3 and A6 of 
supplementary SI: 
  

 Dráha bude následující / The course: 
 
           (1) 
        

(1A) 
                    (2) 
 
           (2A)      
 
 
 
 
 
      (3S)  (3P)   
           (3A)          
       
          (4)  o---start ---RC 
 

  
 
 
 
Flying Dutchman:  start – 1 – 2A – 3A – 1 – 3S/3P  – 1 – 2A – 4 - cíl/finish 
29er:    start – 1 – 4 – 2A – 4 – cíl/finish 
Fireball:   start – 1 – 2 – 3A – 1 – 3S/3P – 1 – 2 -  4  – cíl/finish 
Cadet:    start – 1A – 2A – 3A – 1A – 2A – 4 -  cíl/finish 

cíl/finish 

RC 
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 Značky 1, 1A, 2, 2A, 3A 4 musí být 

obepluty levobokem. Značky 3S a 3P tvoří 
bránu. 

Marks 1, 1A, 2, 2A, 4, 3A shall be passed by 
port. Marks 3S and 3P are gate marks. 

 Značky 1, 2, 4, 3S, 3P, budou žluté 
kulovité nafukovací bóje. Značky 1A, 2A 
budou oranžové nafukovací bóje. Značka 
3A bude růžová nafukovací bóje. 

Marks 1, 2, 4, 3S, 3P will be yellow inflatable 
cylindrical buoys. Marks 1A, 2A will be red 
inflatable buoy. Mark 3A will be pink 
inflatable buoy. 

 Pro změnu následujícího úseku dráhy 
závodní komise: 
(a) posune pozici následující značky bez 
jakékoliv signalizace. Toto je změna 
pravidla 33 ZPJ. Nebo, 
(b) položí novou žlutou (čtyřstěn) značku. 
V tomto případě bude dána signalizace 
v souladu s pravidlem 33 ZPJ. V případě 
další změny následující značky bude 
nová značka (žlutý čtyřstěn) nahrazen 
původní značkou.  
 

To change the next leg of the course, the race 
committee: 
(a) will move the original mark without 
signalization. This changes rule 33 RRS. Or, 
(b) will lay a new yellow mark (tetrahedron). In 
this case the Race Committee will be signalling 
in accordance with the rule 33 RRS. When in 
a subsequent change a new mark is 
replaced, it will be replaced by an original 
mark. 

 
 
 
 


