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1 ZÁVODNÍ DRÁHA RACE COURSE 
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 RS Tera: start-1-3-1-3-cíl 

RS Vareo: start-1a-3-1a-3-cíl 
 

RS Feva: start-1a-3-1a-3-cíl 

RS Aero: start-1a-2a-3-1a-2a-3P-cíl 

2 ZNAČKY MARKS 
2.1 Startovní značka (s) bude žlutý míč. The starting mark (s) will be a yellow ball.  

2.2 Cílová značka (c) bude modrý míč. The finishing mark will be a blue ball. 

2.3 Značka (1) bude červený čtyřstěn. 
Značka (1a) bude oranžová koule. 

Značka (2) bude oranžová koule. 
Značka (3S) a (3P) budou bílé čtyřstěny. 

Mark (1) will be red tetrahedron.  
Mark (1a) will be orange ball. 

Mark (2) will be orange ball. 
Marks (3S) & (3P) will be white tetrahedrons. 

2.5 Značka 3 je brána a je tvořena dvojicí značek 

3S-3P. 

Mark 3 is gate-mark and it is constituted by 

marks 3S-3P. 
2.6 Všechny značky, s výjimkou brány, musí být 

obepluty levobokem 

All marks shall be passed by port, except 

gate. 
3 START A CÍL START AND FINISH 

3.1 Startovní čára bude mezi stožárem s 
oranžovou vlajkou na plavidle závodní 

komise a závodní stranou startovní značky. 

The starting line will be between a staff 
displaying an orange flag on the race 

committee vessel and the course side of the 

starting mark. 
3.2 Cílová čára bude mezi stožárem s modrou 

vlajkou na plavidle závodní komise 
a závodní stranou cílové značky. 

The finishing line will be between a staff 

displaying a blue flag on the race 
committee vessel and the course side of the 

finishing mark. 

4 ZMĚNA NÁSLEDUJÍCÍHO ÚSEKU DRÁHY CHANGE OF THE COURSE NEXT LEG 
4.1 Závodní komise může přesunout původní 

značku dráhy před tím, než první loď zahájí 
daný úsek dráhy. 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. No signalization will be made. This 

changes the RRS 33. 
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