MEDZINÁRODNÁ TRIEDA JEDEN METER
MERACÍ FORMULÁR LODE

2011
Orgán: Medzinárodná asociácia rádiového plachtenia

TOTO NIE JE CERTIFIKÁT – VYPĹŇA SA ZA ÚČELOM ZÍSKANIA CERTIFIKÁTU
1 Registračné číslo trupu musí byť vydaný certifikačným orgánom vlastníka
2 Certifikačnú kontrolu musí vykonať oficiálny merač.
3 Merací formulár zašlite po jeho vyplnení spolu s registračným poplatkom, ktorý sa môže požadovať sa musí zaslať
certifikačnému orgánu vlastníka.
Národný certifikačný orgán po vydaní registračného čísla trupu, zašle žiadateľovi kópiu meracieho formulára a meracieho formulára
výstroja/plachiet.
Uschovajte všetky meracie formuláre aj po vydaní certifikátu.
Certifikát bol vydaný vlastníkovi.

Áno

Ne

PRED ZASLANÍM CERTFIKAČNÉMU ORGÁNU
PRESVEDČTE SA PROSÍM, ŽE JE TENTO FORMULÁR SPRÁVNE VYPLNENÝ
Registračné číslo trupu ..................................................................................................................................
Meno lode

..................................................................................................................................

Meno vlastníka

..................................................................................................................................

Adresa vlastníka

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Meno konštruktéra

.................................................................................................................................

Meno konštruktéra

.................................................................................................................................

Zhotoviteľ

.................................................................................................................................

Dátum počiatočnej certifikačnej kontroly/základné meranie

.....................................................................

MERAČ NÁRODNÉHO ORGÁNU
1 Meranie sa musí vykonať podľa v platných ERS okrem toho keď sú zmenené pravidlami triedy.
2 Ak má oficiálny merač akékoľvek pochybnosti o uplatnení alebo zhode ktorejkoľvek časti lode s pravidlami triedy musí to uviesť
v meracom formulári pred jeho zaslaním certifikačnému orgánu a nepodpísať merací formulár a plachty.
3 Loď musí zodpovedať pravidlám triedy v častiach D, E, F, G a H dokonca aj keď niektoré pravidlá nie sú spomenuté na meracom
formulári.

Trup
1 D.1.4

Je registračné číslo vyznačené na dobre viditeľnom mieste na neodoberateľnej
časti trupu okrem kovaní a korekčného závažia niektorým zo spôsobov:
nafarbením, gravírovaním, nalepením, tvarovaním?

2 D.1.5

Je na palube limitná značka, s priemerom najmenej 5 mm, zobrazená na
strednej osi trupu v blízkosti sťažňa?

3 D.2.1(a)
4 D.2.1(b)

Zhoduje sa GRP s pravidlom D.2.1(b) pravidiel triedy?

5 D.2.1(c)

Okrem pružného materiálu sú niektoré materiály expandované,
penové alebo voštinové?

áno / nie
NA / áno / nie
áno / nie

Ak obsahuje trup Texálium, bolo jeho počiatočné premeranie vykonané
pred 1. septembrom 2004?

7 D.2.2(a)

áno / nie

Je tento trup vyrobený z a zlepený s použitím len povolených materiálov
v ustanovení D.2.1(a) pravidiel triedy?

6 D.2.1.(d)(3)

áno / nie

Je trup jedno trupový?
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áno / nie
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8 D.2.2(b)

Má trup okrem otvorov pre kýl a kormidlo:

9

(1) medzery v rovine čiary ponoru alebo pod úrovňou čiary ponoru

áno / nie

10

(2) priehlbiny v pôdoryse alebo pod úrovňou vodolínie väčšie ako 3 mm

áno / nie

11

(3) priečne priehlbiny na spodnom povrchu trupu, ktoré sú väčšie ako 3 mm
v smere rovnobežne s rovinou čiary ponoru podľa obrázku H.2?

áno / nie

12 D.2.2(c )

Je predných 10 mm trupu z plastického materiálu?

áno / nie

13 D.2.2(d)

Je kormidlo pripevnené k trupu za kýlom, keď je pripevnený k trupu?

áno / nie

14 D.2.3(a)

Sú kovania, ktoré prispievajú k zosilneniu a spevneniu a/alebo k nepriepustnosti
trupu urobené len z materiálov, ktoré sú povolené podľa D.2.1?

15 D.2.3(b)

áno / nie

Sú guľkové a klzné ložiská použité aj pre iné časti ako: kladky na ovládanie liací,
áno / nie

kladky rahna listu hlavnej plachty a kladky rahna listu kosatky?
16 D.2.3(c )

Presahuje niektoré kovanie mimo škrupinu trupu alebo palubu?

áno / nie

17 D.2.4

Zodpovedajú zariadenia diaľkového ovládania pravidlu triedy D.2.4?

áno / nie

PRÍSLUŠENSTVO
18 E.1.1

Vyhovuje kýl pravidlu triedy E.1.1

NA / áno / nie

19 E.3.2.(a)

Sú kýl a kormidlo odoberateľné od trupu.

20 E.3.2(b)(1)

Sú kýl a kormidlo spojené.

áno / nie

21 E.3.2(b)(2)

Sú kýl a/alebo kormidlo článkové (delené).

áno / nie

22 E.3.2(b)(3)

Majú kýl a kormidlo otvory, cez ktoré môže pri použití prúdiť voda.

áno / nie

23 E.4.1

Je najväčší priečny rozmer väčší ako 20 mm pri meraní v ľubovoľnom bode
60 mm nad najspodnejším bodom kýlu?

áno / nie

VÝSTROJ A PLACHTY
24

Priložené meracie formuláre výstrojov a plachiet

1

2

3

PREHLÁSENIE VLASTNÍKA Podľa môjho najlepšieho vedomia bol pri konštrukcii tohto trupu použitý len materiál uvedený v ustanovení
D.2.1, nebol použitý žiadny materiál s hustotou vyššou ako 11000 kg/m3 v príslušenstve trupu. Rovnako sa zaväzujem udržiavať túto loď v
zhode s pravidlami triedy, a že náhrady a opravy zariadení vyžadované meracím formulárom, ktoré je treba merať, budú kontrolované pred
použitím, oficiálnym meračom.

Podpis .............................................................................

Dátum .......................................................

POZNÁMKY MERAČA
Ak má oficiálny merač akúkoľvek pochybnosť týkajúcu sa uplatnenia alebo dodržania ktorejkoľvek časti lode s pravidlami triedy musí to
zapísať do meracieho formulára pred jeho zaslaním certifikačnému orgánu a nepodpísať merací formulár alebo plachty.

PREHLÁSENIE MERAČA Potvrdzujem, že merania vykonané podľa tohto formulára sú správne a že podľa mojich najlepších vedomostí
loď spĺňa pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v tomto formulári. V časti „POZNÁMKY MERAČA“ som uviedol tie body, pri ktorých mám nejakú
pochybnosť týkajúcu sa uplatnenia a dodržania niektorej časti lode s pravidlami triedy, či sú obsiahnuté v tomto meracom formulári.
Meno merača (veľkými písmenami)

Úradne evidovaný (Národný orgán krajiny, člena ISAF)

.....................................................................................

......................................................................................

Podpis

Dátum

......................................................................................

......................................................................................
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