MEZINÁRODNÍ TŘÍDA 420

Následující změny k Pravidlům třídy byly s platností od 1. března 2010
schváleny Sub-komisí pro Pravidla třídy.

Pravidlo C.1.2.1
Změna: Nahraďte existující pravidlo tímto:
C.1.2.1

Pokud je rychlost větru trvale 13 uzlů nebo více, měřeno v úrovni paluby,
závodní komise může povolit pumpování, kývání a strkání, jak je stanoveno
v P5 RRS. Pokud Závodní komise vyvěsí vlajku „O“ před nebo současně
s vyzývacím znamením, tyto akce jsou povoleny od přípravného znamení.

Pravidlo C.3.1
Změna: Změňte citaci z „EN393 (CE 50N) na „ISO 12402-5 (úroveň 50)“
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Pravidla C.4.1 a C.4.2 – Reklama
Změna: Nahraďte existující pravidlo
C.4.1 KATEGORIE
Reklama, včetně reklamy závodníka, je povolena v souladu s Předpisem ISAF 20 –
Reklamní kodex, s výjimkou, že plochy jsou upraveny pravidlem C.4.2.
C.4.2 OMEZENÍ
Reklama závodu a reklama závodníka na lodi je
povolena pouze na následujících místech (viz
diagram 1). Značky výrobce jsou podle
reklamního kodexu:
(a) Reklama závodu:
Trup: vnější část skořepiny trupu mezi 600 mm
a 1650 mm od nejpřednějšího bodu (kování
nepočítaje). Kde nejsou pořadateli závodu
vyžadována příďová čísla, může být tato plocha
využita pro reklamu závodu.
Ráhno: předních 480 mm kulatiny ráhna
(b) Reklama závodníka:
Trup: vnější část skořepiny trupu vzad od
1650 mm od nejpřednějšího bodu (kování
nepočítaje).
Hlavní plachta: pod čísly plachty.
Spinakr: pod čísly plachty.
Stěžeň: bez omezení.
Ráhno: vzad od 480 mm od nejpřednějšího bodu kulatiny.
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Pravidlo C.5.1 (a)(2) – Povolení elektronických kompasů
Změna: Nahraďte existující pravidlo následujícím:
„C.5.1. a.2) Jeden kompas připevněný k upevňovací konzole. Kompas nesmí být zapuštěn
ani do boční komory ani do paluby. Upevňovací konzola může být připevněna na stěžni
nebo může být použita k uzavření průchodu stěžně palubou. Pokud je elektronický, pak je
povolen jen kompas určující směr, s pamětí směru a s funkcemi pro odpočet času.“
Pravidlo D.4.2.2 (b)
Změna: Změňte poslední větu, aby zněla „Maximální dosažený převod musí být 4:1.“
Pravidlo D.4.2.2 (j)
Změna: Opravte citaci z „F2.5.13“ na „F.2.6.15“
Pravidlo D.4.2.3
Nové pravidlo:
D.4.2.3 (m) Systém upevnění předního rohu kosatky (čelní plachty), skládající se ze šeklu na
příďovém kování, jednoho záseku bez pohyblivých částí připevněného na přední palubě,
jednoho průvlaku bezprostředně za zásekem a jednoho kusu provazu.
Pravidlo D.4.2
Změna: Zařaďte následující nové měření
Nepravidelnost dolního lemu pro plachty prvně certifikované po 01/01/2010 30 mm
maximálně.
Pravidlo G.2
Změna: Nahraďte existující pravidlo následujícím:
G.2

CERTIFIKACE

G.2.1 Úřední měřič musí certifikovat hlavní plachty a kosatky v předním rohu, a spinakry
v hlavě. Musí certifikační znak podepsat a vyznačit datum. Hlavní plachta a spinakr
mohou být certifikovány bez písmen a číslic, ale když závodí, musí odpovídat
Pravidlům třídy C.10.3.1 a C.10.5.1.
Pravidlo: G.5.1.1 Rozměry
Nové pravidlo: Zavedení
G.5.1.1
Konstrukce musí být: Měkká plachta z jednoduché plachtoviny. Plachta
Musí být symetrická okolo své osy. Musí být vyrobena nejvíce ze sedmi panelů, může být
libovolné barvy, nebo libovolné kombinace barev. S výjimkou nejvyššího a nejnižšího panelu,
plachtovina ostatních panelů musí dosahovat od jednoho zadního lemu ke druhému.
Středový šev je povolen pouze u nejvyššího panelu. Jsou povoleny nejvýše tři sámky nebo
záševky v nejnižším panelu, které se nesmí dotýkat švu sousedního panelu a nesmí být
delší než 450 mm. Barva lemů a zesílení je volitelná.
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Pravidlo G
Nové pravidlo: Opravte
OKNO HLAVNÍ PLACHTY
G.3.2.2 ……. o nižší hmotnosti, než má plachtovina těla plachty. Okna jsou zakázána.
G.3.2.4 přidejte do seznamu povolených položek: „… jedno jednoduché okno, …“
G.3.3 přidejte do Tabulky rozměrů:
Plocha okna ………………………………………………………….. 0,3 m2 maximálně
Vzdálenost od okna k lemu plachty ……………………………… 150 mm minimálně

