MMČR ORC 2016
Marina Vodice, Croatia

PŘÍLOHA Č. 1

AMMENDEMENT NO. 1

PLACHETNÍCH SMĚRNIC
SAILING INSTRUCTIONS
Závodní dráha
Race course
P1.
P1.1

Závodní dráha
Okruhové rozjížďky - karuselová trať

The course
Windward – leeward races
(W)

(S)……(F)…(RC)
P1.2
P1.3
P1.4

P1.5
P1.6

Pořadí obeplouvání značek je:
start-W-brána S/F-W- brána S/F -W - cíl (tři
kola).
Lodě musí minout značky W levobokem.
Brána S/F musí být projeta ve směru od
poslední značky (značka W), mezi bojkami S
a F. Je na rozhodnutí závodníka, zda-li
obepluje po projetí bránou bojku S nebo F.

Sequence of passing the marks shall be:
start-W-gate (S/F)-W-gate (S/F)-W-finish
(tree laps).
The boats shall pass the W by port side.
Gate (S/F) must be passed with a direction
from the last mark (mark W) between the
buoy and the S/F. At the discretion of the
competitor whether circumnavigates after
passing the gate buoy S or F.

Předpokládaná doba okruhové rozjížďky
(target time) bude 90 minut.
Značka budou nafukovací bóje :
W - žlutá
S - žlutá
F - červená

Target time for first boat to sail the course
and finish is 90 minutes.
Marks will be inflatable buoys :
W - yellow
S - yellow
F - red
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Dráha může být zkrácena:
(a) u jakékoliv značky v souladu s pravidlem
ZPJ 32 a Znamením závodu ZPJ. (vztyčení
vlajky „S“ na člunu poblíž obeplouvané
značky nebo v bráně).
(b) vztyčením vlajky „S“ před nebo
nejpozději s vyzývacím znamením znamená:
pluj zkrácenou dráhu. Zkrácená dráha je
následující:.
Start – W – brána (S/F) – W – Cíl (dvě kola)

Courses can be shortened:
(a) at any mark according to rule 32 and the
Race signals (displaying flag „S“ on the boat
near the rounding mark or gate).
(b) when flag „S“ is displayed no later than
the warning signal, shortened courses will be
as follows:
Start – W – gate (S/F) – W – Finish (two
laps)

Vydání dokumentu/Document issued: 3.11.2016 / 3rd November 2016

