SYGNAŁY ZGODNE Z MPZZM
SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
DISTRESS SIGNALS
-

alarmowanie w systemie DSC
alarmowanie radiotelefoniczne MAYDAY MAYDAY MAYDAY
alarmowanie za pomocą radiopławy EPIRB
alarmowanie za pomocą transpondera radarowego SART
trzy wystrzały lub detonacje w minutowych odstępach
ciągły dźwięk mgłowy
trzy czerwone rakiety odpalane w minutowych odstępach
czerwona pochodnia
dym pomarańczowy
flagi NC Międzynarodowego Kodu Sygnałowego
płomień
powolne podnoszenie i opuszczanie ramion
kula i flaga
pomarańczowa flaga z czarnym kołem
sygnał radiotelegraficzny (SOS) ... _ _ _ ...

SYGNAŁY W OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI
SOUND SIGNALS IN RESTRICTED VISIBILITY
power-driven vessel making way trough
the water
power driven v. under way but not
making way
vessel not under command
vesel restricted in her ability to
maneouvre
vessel constrained by her draft
sailing vessel, vessel engaged in
fishing, vessel towing or pushing
vessel being towed or the least vessel
of a tow
vessel at anchor
vessel 100m. in lenght or more at
anchor, warning signal
vessel aground
vessel 100m. in lenght or more aground
pilot vessel on duty
vessel under 12m. in lenght

statek o napędzie mech. posuwający się
po wodzie
statek o napędzie mech. w drodze nie
posuwajacy się po wodzie
statek nie odpowiadający za swoje
ruchy
statek
o
ograniczonej
zdolności
manewrowej
statek ograniczony swym zanurzeniem
statek
żaglowy,
zajęty
połowem,
holujący lub pchający
statek holowany lub ostatni z zestawu
holowniczego
statek na kotwicy
statek o dł. 100m. lub dłuższej na
kotwicy, sygnał ostrzegawczy
statek na mieliźnie
statek o dł. 100m. lub dłuższej na
mieliźnie
pilot
statek o długości mniejszej niż 12m.
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SYGNAŁY MANEWROWE I OSTRZEGAWCZE
MANEOUVRING AND WARNING SIGNALS
I am altering my course to starboard.
I am altering my course to port.
I am operating astern propulsion.
I intend to overtake on your starboard
side.
I intend to overtake on your port side
I agree to be overtaken.
I do not understand your intentions. I
am doubt whether you are taking
suffitient actions to avoid collision.
I am aproaching to blind course

Zmieniam mój kurs w prawo.
Zmieniam mój kurs w lewo.
Daję bieg wstecz.
Zamierzam was wyprzedić z prawej
burty.
Zamierzam was wyprzedić z lewej burty.
Zgadzam się na wyprzedzanie.
Nie rozumiem waszych zamiarów.
Wątpię czy działacie wystarczająco do
uniknięcia zderzenia.
Zbliżam się do zakrętu
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 - pojedyncze uderzenie w dzwon, ! ! – gwałtowne bicie w dzwon przez 5s, .\ - bicie w gong przez 6s, . – pojedynczy krótki
(ok. 1s) dźwięk, ⎯ - pojedynczy długi (4-6s) dźwięk.

