RACE SIGNALS

ΣΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

The meanings of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down
( ) means that a visual signal is displayed or removed. A dot ( ) means a sound; five short
dashes (
) mean repetitive sounds; a long dash ( ) means a long sound. When a visual
signal is displayed over a class flag, the signal applies only to that class

Το νόημα των οπτικών και ηχητικών σημάτων αναφέρεται παρακάτω. Ένα βέλος που δείχνει
προς τα πάνω ή κάτω ( ) σημαίνει ότι το σήμα επιδεικνύεται ή υποστέλλεται. Μία τελεία
( ) σημαίνει ένα ηχητικό, πέντε βραχείες παύλες (
) σημαίνουν επαναλαμβανόμενα
ηχητικά, μία μακρά παύλα (
) σημαίνει ένα μακρύ ηχητικό. Όταν ένα οπτικό σήμα
αναρτάται πάνω από μία σημαία κλάσης, το σήμα ισχύει μόνο για αυτή την κλάση.

Postponement Sigmals

Σήματα Αναβολής

AP Races not started are
postponed. The warning
signal will be made 1
minute after the removal
unless at that time the race
is postponed again or
abandoned

AP Όλες οι ιστιοδρομίες
που δεν έχουν εκκινήσει
αναβάλλονται. Το
προειδοποιητικό σήμα θα
δοθεί 1 λεπτό μετά την
υποστολή, εκτός εάν η
ιστιοδρομία αναβληθεί εκ
νέου ή εγκαταλειφθεί.

AP over H Races not
started are postponed.
Further signals ashore.

AP over A Races not
started are postponed.
No more racing today.

AP over H Όλες οι
ιστιοδρομίες που δεν έχουν
εκκινήσει αναβάλλονται.
Νέα σήματα στην στεριά.

AP over a numeral pennant 1–9

AP επάνω από έναν αριθμητικό επισείοντα 1–9

Postponement of
1-9 hours from the
scheduled starting
time.

Pennant 4

Αναβολή 1-9 ώρες
από την
προγραμματισμένη
ώρα εκκίνησης.

Pennant 9

Επισείων 5

Pennant 5

Pennant 1

Pennant 6

Pennant 2

Pennant 7

Pennant 3

Pennant 8

Επισείων 1

Επισείων 6

Adandonment Signals

Adandonment Signals

N All races that have
started are abandoned,
Return to the starting area.
The warning signal will be
made 1 minute after
removal unless at that time
the race is abandoned
again or postponed.

N Όλες οι ιστιοδρομίες που
δεν έχουν εκκινήσει
εγκαταλείπονται. Επιστρέψτε
στην περιοχή της εκκίνησης.
Το προειδοποιητικό σήμα θα
δοθεί 1 λεπτό μετά την
υποστολή, εκτός αν η
ιστιοδρομία αναβληθεί ή
εγκαταλειφθεί εκ νέου.
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N over H All races are
abandoned, Further
signals ashore.

N over A All races are
abandoned. No more
racing today.

Επισείων 2

Επισείων 7

N over H Όλες οι
ιστιοδρομίες
εγκαταλείπονται. Νέα σήματα
στην στεριά.

AP over A Όλες οι
ιστιοδρομίες που δεν έχουν
εκκινήσει αναβάλλονται. Δεν
θα γίνουν άλλες ιστιοδρομίες
σήμερα.

Επισείων 3

Επισείων 4

Επισείων 8

Επισείων 9

N over A Όλες οι ιστιοδρομίες
εγκαταλείπονται. Δεν θα γίνουν
άλλες ιστιοδρομίες σήμερα.
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Προπαρασκευαστικά σήματα

Preparatory Signals

P Preparatory
signal.

I Rule 30.1 is
in effect.

Z Rule 30.2 is
in effect.

U Rule 30.3 is
in effect.

Recall Signals

Χ Individual recall.

First Substitude General recall.
The warning signal will be
made 1 minute after removal.

Black flag.
Rule 30.4 is
in effect.

Σήματα Ανάκλησης

S The course has
been shortened. Rule
32.2 is in effect.

Χ Ατομική
(μερική) ανάκληση.

to starboard;

to port;

to decrease
the length
of the leg;

to increase
the length
of the leg

U Ο κανόνας 30.3
εφαρμόζεται.

Μαύρη σημαία
Ο κανόνας 30.4
εφαρμόζεται.

Επιβράχυνση διαδρομής

Πρώτο Επαναληπτικό Γενική
ανάκληση. Το προειδοποιητκό σήμα
θα δοθεί 1 λεπτό μετά την υποστολή.

S Η διαδρομή
επιβραχύνεται. Ο κανόνας
32.2 εφαρμόζεται.

C Η θέση του
επόμενου σημείου
έχει αλλάξει:

Προς τα δεξιά.

Προς τα
αριστερά.

Μείωση
μήκους
σκέλους.

Αύξηση
μήκους
σκέλους.

Αλλα Σήματα

(no sound)
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Z Ο κανόνας 30.2
εφαρμόζεται.

Αλλαγή Επόμενου Σκέλους

Other Signals

L Ashore: A notice
to competitors has
been posted,
Afloat: Come within
hail or follow this
vessel.

I Ο κανόνας 30.1
εφαρμόζεται.

Shortened Course

Changing the next leg

C The position of
the next mark has
been changed:

P Προπαρασκευαστικό
σήμα.

Μ The object
displaying this
signal replaces a
missing mark.

Υ Wear a personal
flotation device
(see rule 40)

Blue flag or
shape. This race
committee vessel
is in position at
the finishing line.

(χωρίς ηχητικό)
L Στην στεριά: Υπάρχει
ανακοίνωση για τους
αγωνιζόμενους.
Στο νερό: Ελάτε κοντά ή
ακολουθείστε αυτό το
σκάφος.

Μ Το αντικείμενο
που φέρει το σήμα
αντικαθιστά
απωλεσθέν σημείο.

Υ Φορέστε ατομικό
σωσίβιο (κανόνας
40).

Μπλε σημαία ή
σχήμα. Αυτό το
σκάφος της
Επιτροπής
Αγώνων
βρίσκεται στην
γραμμή
τερματισμού.
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