
N   Όλες οι ιστιοδρομίες που 

έχουν εκκινήσει εγκαταλείπο-

νται. Επιστρέψτε  στην περιοχή 

εκκίνησης. Το προειδοποιητικό 

σήμα θα δοθεί 1 λεπτό μετά 

την υποστολή, εκτός εάν η 

ιστιοδρομία  αναβληθεί  ή ε-

γκαταλειφθεί εκ νέου.     

ΣΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 
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 αυτήν την κλάση.    

Σήματα Αναβολής 
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Επισείων 1 Επισείων 2  Επισείων 3 
 

 

 

 

Επισείων 4 Επισείων 5  Επισείων 6 
   

AP over a numeral pennant 1–6  Αναβολή 1–6 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα..    

  

Σήματα Εγκατάλειψης 
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AP   Όλες οι ιστιοδρομίες που 

δεν έχουν εκκινήσει αναβάλ-

λονται. Το προειδοποιητικό 

σήμα θα δοθεί 1 λεπτό μετά 

την υποστολή, εκτός εάν η 

ιστιοδρομία  αναβληθεί εκ 

νέου ή εγκαταλειφθεί. 

AP over H   Όλες οι 
ιστιοδρομίες που δεν έ-

χουν εκκινήσει αναβάλλο-

νται. Νέα σήματα στην 

στεριά. 

AP over A   Όλες οι ιστιο-

δρομίες που δεν έχουν εκκι-

νήσει αναβάλλονται.. Δεν 

θα γίνουν άλλες ιστιοδρομί-

ες σήμερα. 

N over H   Όλες οι ιστιο-

δρομίες εγκαταλείπονται. 

Νέα σήματα στην στεριά. 

N over A   Όλες οι ιστιοδρομίες 
εγκαταλείπονται Δεν θα γίνουν 

άλλες ιστιοδρομίες σήμερα. 

 



Προπαρασκευαστικά σήματα 
 

  

  

                           

                                                                                                    

 

 

 

  

 

 
 

Σήματα Ανάκλησης          Επιβράχυνση διαδρομής 
 

 

 

    

      

 

 

 
  

Αλλαγή Επομένου Σκέλους 

   

 

 

 

    

 

 
 

Άλλα Σήματα 
     

                      

 

 

          

 

P   Προπαρασκευ-

αστικό σήμα 

I   Eφαρμόζεται o 

κανόνας 30.1  

Z  Eφαρμόζεται o 

κανόνας 30.2 
U  Eφαρμόζεται  

o κανόνας 30.3  
 

L   Στην στεριά: Υπάρχει 

ανακοίνωση για τους αγω-

νιζόμενους. 

Στο νερό: Ελάτε κοντά ή 

ακολουθείστε αυτό το σκά-

φος 

Μπλέ σημαία ή 

σχήμα. Αυτό το 

σκάφος Επιτροπής 

Αγώνων βρίσκεται 

στην γραμμή τερμα-

τισμού. 

M   Το αντικείμε-

νο που φέρει το 

σήμα αντικαθιστά 

απολεσθέν σημείο 

 

Y   Φορέστε ατομικό 

σωσίβιο. (κανόνας  

40) 

X   Ατομική (μερική) 

ανάκληση 

Πρώτο Επαναληπτικό  Γενική ανάκλη-

ση. Το προειδοποιητικό σήμα θα δοθεί 1 

λεπτό μετά την υποστολή.  

S   Η διαδρομή επιβραχύνε-

ται. Ο κανόνας 32.2 εφαρ-

μόζεται..  

(χωρίς ηχητικό) 

C   Η θέση του 

επομένου σημείου 

έχει αλλάξει. 

changed: 

Προς τα δεξιά Προς τα αριστερά Μείωση 

μήκους 

σκέλους; 

Αύξηση μή-

κους σκέ-

λους 

Μαύρη Σημαία 

Εφαρμόζεται ο  

κανόνας 30.4 


