
Przepisy klasowe do jachtu PUCK.
          Obowi¹zuj¹ od 2011r.
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1. KAD£UB jest wytwarzany jako monotyp. Produkowany przez wytwórców zwi¹zanych umow¹ 
                    na produkcjê z Harcerskim Oœrodkiem Morskim w Pucku.
                    Umowa jest gwarantem utrzymania jednakowych wymiarów i parametrów.
                    W zwi¹zku z powy¿szym, kad³ub i takielunek nie wymagaj¹ opisywania w odrêbnych
                    przepisach klasowych.
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Opracowa³: Miros³aw Górski, mierniczy P  ¯ nr 28Z

Grafika: Wojciech Szczeœniak



2.      GROT - Wymiary przedstawione s¹ w tabeli nr 1.

2.1     ¯agiel mo¿e byæ wykonany jedynie z jednolitych materia³ów tkanych. Nie mo¿na stosowaæ
          materia³ów warstwowych i laminatów.
2.1.1  Dopuszcza siê jedynie krój horyzontalny.   

2.2     Dopuszcza siê stosowania czterech listew na ¿aglu. 
2.2.1  Listwy musz¹ byæ równomiernie rozmieszczone na liku tylnym z tolerancj¹ +/- 30 mm.
2.2.2  Górna listwa mo¿e byæ pe³na.
2.2.3  D³ugoœci listew krótkich nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 700 mm.

2.3     ¯agiel musi posiadaæ liklinê w liku przednim oraz liku dolnym.

2.4     Obowi¹zkowy jest jeden ref na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1000 mm (mierzony po ciêciwie 
          liku przedniego, od halsowego punktu pomiarowego).

2.5     Dozwolone jest okno w ¿aglu.

2.6     Górna czêœæ ¿agla, pomiêdzy pierwsz¹, a drug¹ listw¹, przeznaczona jest do umieszczenia 
          znaku klasowego.
2.6.1  Znak klasy musi byæ w kolorze czerwonym.
2.6.2  Wymiary znaku klasowego przedstawione s¹ na rys 1.

2.7     Na naro¿nikach: fa³owym, szotowym, halsowym oraz refowych, musz¹ znajdowaæ siê 
          nak³adki na prawej i lewej stronie ¿agla w kolorze czerwonym (kolor znaku klasowego).

2.8     Szerokoœæ ¿agla w po³owie (MGM) nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1560mm.
2.8.1  Szerokoœæ ¿agla w osi górnej kieszeni (HS) nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 820 mm.

2.9     ¯agiel nale¿y mierzyæ razem z liklinami.

Maksymalna d³ugoœæ ciêciwy liku przedniego............................................................ 6000 mm

Maksymalna d³ugoœæ ciêciwy liku dolnego................................................................. 2530 mm

Maksymalna d³ugoœæ ciêciwy liku tylnego.................................................................. 6450 mm

Maksymalna szerokoœæ g³owicy (HB)............................................................................. 90 mm

Maksymalna szerokoœæ w po³owie (MGM) .................................................................1560 mm

Maksymalna szerokoœæ w osi górnej kieszeni (HS).......................................................820mm
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MGM= 1560mm 

Ref min. 1000 mm

Ciêciwa liku dolnego
     max 2530mm

Ciêciwa liku tylnego
     max 6450mm

Ciêciwa liku przedniego
       max 6000mm

HB - 90mm

Halsowy punkt pomiarowy

Szotowy punkt pomiarowy

Fa³owy punkt pomiarowy
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3.    FOK - Wymiary przedstawione s¹ w tabeli nr 2.

3.1    ¯agiel mo¿e byæ wykonany jedynie z jednolitych materia³ów tkanych. Nie mo¿na stosowaæ
         materia³ów warstwowych i laminatów.
3.1.1 Dopuszcza siê jedynie krój horyzontalny.

3.2    Na liku przednim obowi¹zkowe s¹ raksy, ³¹cz¹ce lik ¿agla ze sztagiem.

3.3    Lik tylny foka musi byæ wklês³y

3.4    Zabrania siê stosowania listew na foku.

3.5    Dozwolone jest okno w ¿aglu.

3.6    Na naro¿nikach: fa³owym, halsowym i szotowym musz¹ znajdowaæ siê nak³adki na prawej 
         i lewej stronie ¿agla w kolorze czerwonym (kolor znaku klasowego).

Maksymalna d³ugoœæ ciêciwy liku przedniego........................................................... 4950 mm

Maksymalna d³ugoœæ ciêciwy liku dolnego................................................................ 2400 mm

Maksymalna d³ugoœæ ciêciwy liku tylnego................................................................. 4750 mm

Maksymalna szerokoœæ g³owicy (HB)............................................................................ 45 mm
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Szotowy punkt pomiarowy

Halsowy punkt pomiarowy

Fa³owy punkt pomiarowy

Ciêciwa liku dolnego
     max 2400mm

Ciêciwa liku tylnego
    max 4750mm

Ciêciwa liku przedniego
        max 4950mm

HB - 45mm
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