Csapatok felsorakozása rajtszá uk szeri t első sapat akkor rajtol iutá
i de a divízióhoz
tartozó sapat felsorakozott / Crews lining up by their bow# (start of first crew when all the crews lined
up)
Csapatoknak a Start Zó á elül kell arad i sárga szaggatott vo allal jelzett terület) / Crews have
to stay within Start Zone (area marked with yellow dashed line)

M

3 Marsal otoros a víze + 3 Marsal a parton: segítik a csapatok Start Zó á elül tartását és rajtszá
szeri ti sor are dezését, valamint a csapatok pre-start vo al felé terelését iztosítva a 30 p-ké ti
rajtokat) / 3 Marshalls on water + 3 Marshalls on the shore: help keeping the crews within Start Zone
and lining them up by their bow numbers, as well sending forward the crews to the pre-start line
(ensuring the 30 seconds starts)
PRESTART VONAL: Startlista szeri ti következő sapatok itt várakoz ak a parto lévő Előre dező író
(Pre-Starter utasítására / PRESTART LINE: Next crews by bow# are waiting here for the instruction from
Pre-Starter on the shore

PS

Előre dező író Pre-Starter): iztosítja, hogy a felsorakozott sapatok a rajtidők ek egfelelő
időkülö ségekkel késze áll ak a Start író utasítására, jelzi a csapatoknak amikor indulhatnak a
Star író felé / Pre-Starter: ensures that e t crews are read for Starter’s co
a ds accordi g to the
needed timedifference between crews, informs crews when they can start rowing towards the Starter
STARVONAL: Idő érés i e i dul idő érők ka erája előtti áthaladáskor / STARTLINE: race clock
starts here (when passing in front of time keepers camera)

S

Start író: Kiadja a rajt utasítást, sapatok i e től verse yte pó a evezhet ek Start író utá pár
éterrel elhelyezett ka era vo alá a i dul az óra) / STATER: giving start command, crews can pick
up race speed here (time keeping starts in the line of video camera placed few meters after the Starter)

