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NOTICE - VYHLÁŠKA 
 

Pořadí vyhlášky / Nr.  Čas zveřejnění / Time of 
publishing 

 Datum zveřejnění / 
Date of publishing 

2.  12:50  11. 09. 2020 

Vydal / Issued by     

Závodní komise / Race committee   

 

 
1.  Trať a specifika pro Long Distance: 

 
 
Start: Startovní procedura bude 
probíhat v souladu s instrukcí 7.1 
plachetních směrnic. V okamžiku 
startovního znamení otevírač (člun 
závodní komise označený vlajkou 
„G“) začne otevírat startovní čáru ve 
směru od levé startovní značky 
(oranžový jehlan) k pravé startovní 
značce (loď závodní komise 
s oranžovou vlajkou). Boardy od 
tohoto okamžiku mohou proplouvat 
za zádí otevírače. Boardy, které 
neproplují mezi zádí otevírače a 
levou startovní značkou (oranžový 
jehlan) budou hodnoceny DNS. Po 
uplynutí 10 minut od startovního 
znamení stáhne otevírač vlajku „G“. 
Boardy, které neodstartovaly do 10 
minut budou hodnoceny DNS. 
 
Trať: start – 1 (oranžová bóje 
umístěná jižně od ostrova Tajvan) – 
2 (oranžová bóje umístěná cca na 
spojnici Račínské zátoky a osady 
Radslav) – s (oranžová bóje 
umístěná těsně před pláží 
Windypoint) - cíl (zazvonění na 
zvonec umístěném na pláži 
Windypoint)  
 

Long Distance Race (The course and 
change to sailing instructions): 
 
Start: Starting procedure will be as 
stated in instruction 7.1. At starting 
signal the pathfinder (race committee 
rib with flag “G” ICS) will start to open 
the starting line in the direction from the 
port end starting mark (orange 
tetrahedron) to starboard end starting 
mark (race committee signal vessel with 
orange flag). Boards may pass behind 
the stern of pathfinder. Boards who did 
not sail behind the stern of pathfinder 
and port end starting mark (orange 
tetrahedron) will be scored DNS. After 
10 minutes from starting signal the flag 
“G” ICS on pathfinder will be lowered. 
Boards who did not start after 10 
minutes from starting signal will be 
scored DNS. 
 
 
The Course: start – 1 (orange 
tetrahedron anchored close by Tajvan 
island) – 2 (orange tetrahedron 
anchored in line between Radslav and 
Račín bay) – s  (orange tetrahedron 
anchored in front of the WindyPoint 
Beach) – finish (ringing on bell on 
Windypoint)  
 
Marks 1 and 2 should be passed left to 
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Značky 1 a 2 mají být minuty 
levobokem. Značka s má být minuta 
pravobokem. ¨ 
 

port. Mark s should be left to starboard.  

2.  Změna instrukce 6 plachetních 
směrnic: 
 
Vlajka třídy bude žlutá vlajka 
s logem windsurfer class. 

Change of instruction 6 (SIs):¨ 
 
 
Class flag will be yellow flag with 
Windsurferclass logo 

 
 
 

 


