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go migającego światła, z częstotliwością około 40 błysków na minutę.
Ostrzeżenie UWAGA oznacza możliwość nadejścia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych bez wskazania czasu ich nadejścia,
– NIEBEZPIECZEŃSTWO, które sygnalizuje się z lądu przez pokazanie żółtego rytmicznego migającego światła, z częstotliwością około
90 błysków na minutę. Ostrzeżenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO sygnalizuje bezpośrednie zbliżanie się niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Żeglarz jachtowy

Oznakowanie wyjść szlaków żeglownych z jezior lub szerokich dróg
wodnych

Rys. 5.79. Znak ustawiony z prawej strony wyjścia szlaku żeglownego z jeziora lub szerokiej
drogi wodnej.

Kolor: biały lub czarny w zależności od tła
Kształt: słup ze znakiem szczytowym
kwadratowym, z przekątnymi ustawionymi
poziomo i pionowo
Znak szczytowy: tablica kwadratowa
z pionowymi czarnymi i białymi pasami lub
tablica utworzona ze szczebli pionowych
białych lub czarnych
Światło: czerwone rytmiczne izofazowe
o okresie 4 sekund

5. Locja

93

Oznakowanie wyjść szlaków żeglownych z jezior lub szerokich dróg wodnych (rys. 5.79–5.80) stanowią słupy ze
znakami szczytowymi. Znakami szczytowymi są tablice w kształcie kwadratów
z czarnymi i białymi pasami. Stosowane
są światła izofazowe.
Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub
akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym
Oznakowanie akwenów zamkniętych
dla ruchu żeglugowego lub akwenów
o ograniczonym ruchu żeglugowym stanowią:
– znaki akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego (rys. 5.81), którymi
są znaki o kształtach dowolnych wyróżniających się, lecz niekolidujących
z innymi znakami określonymi niniejszymi przepisami. Brak jest zna-

Rys. 5.82. Znaki akwenów dla narciarstwa wodnego lub podobnych sportów oraz holowania
statków powietrznych za statkami, zamkniętych
dla ruchu żeglugowego.

Kolor: żółty
Kształt: dowolny wyróżniający się, lecz
niekolidujący z innymi znakami określonymi
niniejszymi przepisami
Znak szczytowy: bez znaku szczytowego,
a w sytuacjach koniecznych – żółta
prostokątna tablica z odrębnym napisem lub
znakiem
Światło: żółte rytmiczne
Rytm światła: dowolny wyróżniający się,
lecz niekolidujący z rytmami innych świateł
przewidzianych w przepisach

Rys. 5.78. Sygnalizacja (ostrzeżeń) warunków
meteorologicznych.

1) ostrzeżenie o możliwości zbliżania
się niebezpiecznego zjawiska
meteorologicznego, zachować
ostrożność. Sygnał ostrzeżenia
i zachowania ostrożności oznacza
możliwość nadejścia niebezpiecznych
zjawisk meteorologicznych bez
wskazania czasu ich nadejścia.
Ostrzeżenie to sygnalizuje się z lądu
przez pokazanie żółtego rytmicznego
migającego światła, z częstotliwością
około 40 błysków na minutę,
2) ostrzeżenie o zbliżaniu się
niebezpiecznego zjawiska
meteorologicznego. Sygnał ten
ostrzega o bezpośrednim zbliżaniu
się niebezpiecznego zjawiska
meteorologicznego. Ostrzeżenie to
sygnalizuje się z lądu przez pokazanie
żółtego rytmicznego migającego światła,
z częstotliwością około 90 błysków na
minutę.

Rys. 5.80. Znak ustawiony z lewej strony wyjścia szlaku żeglownego z jeziora lub szerokiej
drogi wodnej.

Kolor: biały lub czarny w zależności od tła
Kształt: słup ze znakiem szczytowym
kwadratowym, z przekątnymi ustawionymi
poziomo i pionowo
Znak szczytowy: tablica kwadratowa
z poziomymi czarnymi i białymi pasami lub
tablica utworzona ze szczebli poziomych
białych lub czarnych
Światło: zielone rytmiczne izofazowe
o okresie 4 sekund

Rys. 5.81. Znaki akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego.

Kolor: żółty
Kształt: dowolny wyróżniający się, lecz
niekolidujący z innymi znakami określonymi
niniejszymi przepisami
Znak szczytowy: bez znaku szczytowego,
a w sytuacjach koniecznych – żółta
prostokątna tablica z odrębnym napisem lub
znakiem
Światło: żółte rytmiczne
Rytm światła: dowolny wyróżniający się,
lecz niekolidujący z rytmami innych świateł
przewidzianych w przepisach

Rys. 5.83. Znak zobowiązujący wszystkie statki, również te na postoju, znajdujące się na
akwenie oddzielonym znakami akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów
dla narciarstwa wodnego lub podobnych sportów i nieuczestniczące w imprezie do natychmiastowego opuszczenia tego akwenu.

Kolor: biały
Kształt: kula pokazana na maszcie

