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Profesjonalne
Flagi MKS Mię
dzynarodowy
Kod
Sygnałowy,
Gala
Banderowa,
Code of
Signals Flags
40szt
120x90cm
Cena

2 500,00 zł

Cena poprzednia

2 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ND-F-MKS-PRO4

Kod producenta

ND-F-MKS-PRO4

Producent

NauticDecor

Opis produktu
Profesjonalne Flagi Międzynarodowego Kodu Sygnałowego
International Code of Signal flags
ND-F-MKS-PRO4
Zestaw zawiera 40 flag
26 flag literowych (120 x 90cm)
10 flag cyfrowych (180 x 60cm)
3 flag zastępczych (240 x 80cm)
1 flaga o znaczeniu "code and answer" (240 x 80cm)
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Każda flaga wyposażona u góry w pętelkę i flaglinkę u dołu.
Flagi przeznaczone do sygnalizacji na statku lub okręcie, idealnie nadają się do podnoszenia gali banderowej, przystrojenia tawerny,
pubu, przystani żeglarskiej lub domu fascynata tematu.

W użyciu są dwie nazwy dla gali: gala flagowa oraz gala banderowa. Oba pojęcia określają ten sam ceremoniał, z tym że "gala
banderowa" używana jest częściej w odniesieniu do okrętów wojennych, a "gala flagowa" częściej w odniesieniu do pozostałych statków.

Kolejność flag MKS
Flagi MKS użyte do dekoracji spięte są ze sobą w określonej kolejności:
wersja pierwsza (zapewniająca równomierne rozłożenie barw, występuje w źródłach anglojęzycznych):

AB2, UJ1, KE3, GH6, IV5, FL4, DM7, PO trzecia zastępcza, RN pierwsza zastępcza, ST0(zero), CX9, WQ8, ZY druga zastępcza.
wersja druga (występuje w źródłach polskich: podręcznikach żeglarskich, Regulaminie Służby Okrętowej Marynarki Wojennej RP):

AB1, CD2, EF3, GH4, IJ5, KL6, MN7, OP8, QR9, ST0(zero), UW pierwsza zastępcza, VX druga zastępcza, YZ trzecia zastępcza.
Jeśli potrzeba, można zwiększyć odległość pomiędzy flagami kodu poprzez łączenie flag nie bezpośrednio, ale stosując pomiędzy nimi
dodatkowe linki przedłużające odpowiedniej długości. Czasem też używa się więcej niż jednego kompletu flag. Jeśli wszystkie flagi nie mieszczą
się - należy zrezygnować z ostatnich.

Wielka gala banderowa
Podnoszą ją statki stojące w portach, bądź na kotwicy. Wymaga ona podniesienia łańcucha flag MKS, przebiegającego
od dziobu do rufy przez topy wszystkich masztów, przy czym końce spiętych w łańcuch flaglinek zanurzone są w wodzie (przed dziobem i za
rufą), co symbolizować ma opasanie całej kuli ziemskiej, wraz ze statkiem. Pod dziobem (bukszprytem – jeśli jest) umieszcza się flagę "kodu i
odpowiedzi". Ponadto na topach wszystkich masztów, ponad flagami kodu, podnosi się bandery państwowe. Ponadto na okrętach na dziobie
podnosi się proporzec.

Mała gala banderowa
Podnoszą ją statki płynące na silniku. Istnieją dwie, wykluczające się wersje dotyczące wyglądu tej gali.
Jedna - mówi że składają się na nią jedynie bandery ponad topami masztów (bez flag MKS!).
Według wersji drugiej prócz bander ponad masztami występuje łańcuch flag MKS - przebiegający od prawej burty,
przez top głównego masztu do lewej burty.

[źródło Wikipedia]
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