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ANNOUNCEMENT 1 

START FROM PAROS 

Article 11.1.3 of the Sailing Instructions is amended as follows: 

The start will be given in the bay of Paroikia. 

The starting line will be the imaginary straight line between, the orange flag with the letters "RC" on board the Race Committee 

Boat on the right side and the Black Buoy on the  left side (as shown in the attached drawing)  . Next to the Black Buoy , there will 

be a RC’s speedboat with a Red flag on it.   

The start signals will be given by the Race Committee Boat. 

When conditions are not ideal, the Race Committee Boat can maintain its position using its engine. 

CAUTION: The red buoy (which was also the mark of the finish line ) must  be left on your STARBOARD side (right hand side). All 

other Race Sailing restrictions (No. 7.3) apply as previous written within the Sailing Instructions. 

 

By the Race Committe 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 1 

ΕΚΚΙΝΗΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟ 

Το άπθπο 11.1.3 των Οδηγιών Πλού τποποποιείται ώρ εξήρ :  

Η εκκίνηςη θα δοθεί μζςα από τον Όρμο τησ Παροικιάσ. 

Η γραμμή εκκίνηςησ θα είναι η νοητή ευθεία μεταξφ πορτοκαλί ςημαίασ με τα γράμματα “RC”  επί του ιςτοφ του ςκάφουσ 
ςημάτων τησ Επιτροπήσ Αγώνων ςτο δεξιό άκρο και του ποντιςμζνου μαφρου ςημαντήρα ςτο αριςτερό άκρο (όπωσ 
φαίνεται ςτο ςυννημζνο ςχζδιο ). Πληςίον του ςημαντήρα θα βρίςκεται ςυνοδό ςκάφοσ τησ Επιτροπήσ Αγώνα που θα φζρει 
κόκκινη ςημαία. 

Τα ςήματα τησ εκκίνηςησ θα δοθοφν από το ςκάφοσ τησ Επιτροπήσ 

Όταν οι ςυνθήκεσ δεν είναι ιδανικζσ, το ςκάφοσ Επιτροπήσ Αγώνων, μπορεί να κρατήςει την θζςη του χρηςιμοποιώντασ 
μηχανή. 

 

ΠΡΟΟΧΗ : Ο κόκκινοσ ποντιςμζνοσ ςημαντήρασ (που ήταν και ςημείο τερματιςμοφ) θα αφεθεί ΔΕΞΙΑ. Οι λοιποί περιοριςμοί 

τησ ιςτιοδρομίασ R3 ιςχφουν κανονικά όπωσ γράφονται ςτισ Οδηγίεσ Πλοφ (αρ. 7.3) 

Eκ τησ Επιτροπήσ Αγώνα  
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ΕΚΚΙΝΗΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟ 

START FROM PAROS 


