
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N A V I G A  
 r c - s a i l i n g  
 

    certyfikat 
     pomiarowy 

 
 
 
Właściciel jachtu  

Adres 
 

 

Numer na żaglach  

Numer na kadłubie  

Mierniczy  

Data pomiaru  
  Pieczątka 
  Mierniczego 
 
 
 
 
 
 

M   



 
 

Obliczenie 

MASZT   Komplet żagli (A,B,C,…): 

Jest: Winno być: 
Wysokość zawieszenia 
ożaglowania: 

  

Wysokość zawieszenia 
foka (80%): 

  

      

GROT Jest: Winno być: Przekroczenie: Powierzchnia: 
Długość przedniego liku A:    
Szerokość żagla u dołu B:     
Szerokość w 1/4  
(3/4 B+6,3) 

    

Szerokość w 1/2 
(1/2 B+7,2) 

   

Szerokość w 3/4 
(1/4 B+7,2) 

   

Dodatkowa powierzchnia 
przy przekroczeniu: 

   

Dodatkowa powierzchnia 
przy mocowaniu do bomu: 

   

Całkowita powierzchnia grota:  

FOK Jest: Winno być: Przekroczenie: Powierzchnia: 
Długość przedniego liku Q:    

Szerokość żagla u dołu R:     
Szerokość w 1/4 
(3/4 R+5,5) 

    

Szerokość w 1/2 
(1/2 R+6,0) 

   

Szerokość w 3/4 
(1/4 R+6,0) 

   

Dodatkowa powierzchnia 
przy przekroczeniu: 

   

Dodatkowa powierzchnia 
przy mocowaniu do bomu: 

   

Całkowita powierzchnia foka:  

Całkowita powierzchnia żagli (max. 5161 cm2):  

 
Długość kadłuba  
(min. 1275 mm, max. 1290 mm) 

 

 
 

 
MIERNICZY MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ CZY: 

Przepis KADŁUB  
9.95.2 Naniesiono numer na kadłubie  
9.95.2 Osłona dziobu ma min. 10mm i jest z elastycznego materiału  
9.95.2 Żadne wgłębienie nie przekracza 3mm  
9.95.2 Nie ma umyślnego wzniesienia pokładu pod masztem  
9.95.3 Płetwę mieczową można mocować tylko w jednej pozycji  
9.95.3 Nie ma dodatkowych płetw trymujących  
9.95.4 Ster nie wystaje poza całkowitą długość kadłuba  

 TAKIELUNEK  
9.95.5 Każdy komplet żagli ma pomierzony grot i fok  
9.95.5 Podstawowym kształtem każdego żagla jest trójkąt  
9.95.5 Dodatkowe takielunki są zgodne z ograniczeniami  
9.95.5 Maks. wys. zawieszenia żagli nie przekracza 216,0 cm od pokładu  
9.95.5 Maks. wys. zawieszenia foka nie przekracza 80% wymiaru H  
9.95.5 Żadna część takielunku w pozycji środkowej nie wystaje poza długość 

całkowitą kadłuba 
 

9.95.6 Na maszcie naniesiono 3 znaki pomiarowe  
9.95.6 Na każdym dodatkowym takielunku również naniesiono znaki pomiarowe  
9.95.6 Szerokość żadnego drzewca nie przekracza 2 cm  
9.95.6 Jeśli żagle przymocowane są specjalnie do bomów to odpowiadają 

dodatkowym ograniczeniom 
 

 GROT I FOK  
9.95.7 Długość listew usztywniających nie przekracza 10,2 cm i szer. 2 cm  
9.95.7 Wysokość zaokrąglenia dolnego liku nie przekracza 2,5 cm  
9.95.7 Zaokrąglenie dolnego liku jest symetryczne  
9.95.7 Dodatkowe komplety żagli odpowiadają przepisom  
9.95.7 Prawidłowo naniesiono numery na żaglach i znak klasy  
9.95.7 Są tylko 4 listwy usztywniające na grocie i 3 na foku  
9.95.7 Odstępy między listwami odpowiadają przepisom  
9.95.8 Są naniesione punkty podziału ćwiartkowego żagla  
9.95.8 Zaokrąglenia tylnych lików odpowiadają przepisom  

 


