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MEZINÁRODNÍ TŘÍDA CADET 
 

Následující Zm ěny Pravidel t řídy byly schváleny s ú činností od 1. prosince 2010.  

 

1. Současné pravidlo:  

B.1.1 (d) mít jako majitele osobu, která je platným členem NCA,  nebo, v případě že tato 
v jeho zemi neexistuje, ICA. 

Opravené pravidlo:  

B.1.1 (d) mít jako majitele osobu, která je platným členem NCA,  nebo, v případě že tato 
v jeho zemi neexistuje, MNA. 

 

2. Současné pravidlo:  

C.3.1 (b) 

Posádka musí mít oblečené osobní záchranné prostředky bezpečně upevněné a navrch 
veškerého oblečení. 
 
Opravené pravidlo:  

Posádka musí mít oblečené osobní záchranné prostředky bezpečně upevněné a navrch 
veškerého oblečení, s výjimkou, když tyto osobní záchranné prostředky nejsou nafukovací, 
smí být oblečen na povrchu těchto osobních záchranných prostředků přiléhavý trikot nebo 
vesta bez rukávů a kapes. 
 
 
3. Současné pravidlo:  

C.5.1 K POUŽITÍ 
(a)     POVINNÉ 
(1)   Verze Mark I a Mark II musí nést vědro o minimálním objemu 5 litrů, 
                   přivázané k lodi. 

(b)     NEPOVINNÉ 

(1)   Elektronická nebo mechanická zařízení na odpočet času. 

(2)   Ruční vyléváky, vědra a houby. 
  (3)   Vlaječka, nebo mechanický indikátor směru větru. 
  (4)   Kotva a kotevní lano. 
  (5)   Osobní majetek jako jsou vaky, láhve, nádoby s jídlem a psací potřeby. 
  (6)   Jeden magnetický (neelektronický) kompas. Pokud je kompas nesen 
                               jako přenosná výstroj, žádný další kompas nesmí být nesen, nebo    
                               připevněn k trupu  nebo ke stěžni . Tedy na palubě lodi  nesmí být více       
                               než jeden kompas (ať pevný, či přenosný). 
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Opravené pravidlo:  

C.5.1 K POUŽITÍ 
(a)     POVINNÉ 
(1)   Verze Mark I a Mark II musí nést vědro o minimálním objemu 5 litrů, 
                   přivázané k lodi. 

(b)     NEPOVINNÉ 

(1)   Elektronická nebo mechanická zařízení na odpočet času. 

(2)   Ruční vyléváky, vědra a houby. 
  (3)   Vlaječka, nebo mechanický indikátor směru větru. 
  (4)   Kotva a kotevní lano. 
  (5)   Osobní majetek jako jsou vaky, láhve, nádoby s jídlem a psací potřeby. 
  (6)   Jeden magnetický (neelektronický) kompas. Pokud je kompas nesen 
                               jako přenosná výstroj, žádný další kompas nesmí být nesen, nebo    
                               připevněn k trupu  nebo ke stěžni . Tedy na palubě lodi  nesmí být více       
                               než jeden kompas (ať pevný, či přenosný). 
  (7)   Jakýkoliv elektronický kompas, který smí být pouze schopen  
                               porovnávat údaje vzt ahující se k magnetickému severu a kursu lodi, 
                               krom ě výjimky, že smí též obsahovat elektronické za řízení na 
                               odpo čet času. 
 
 
4. Současné pravidlo:  

D.9.3 (xiii) 

Smí být osazen pouze jeden kompas a jedna upevňovací konzole. Pokud je kompas 
připevněn k trupu , žádný jiný kompas nesmí být nesen. 
 
Opravené pravidlo:  

D.9.3 (xiii) 

Smí být osazen pouze jeden kompas typu  povoleného dle C.5.1 (b)  a jedna upevňovací 
konzole. Pokud je kompas připevněn k trupu , žádný jiný kompas nesmí být nesen. 
 
 
 
5. Současné pravidlo:  

C.8.2.3 ROZMĚRY (viz též E.4.3) 
        minimálně maximálně 
Náběžná hrana listu kormidla  ve vertikální pozici 
od zadní hrany skegu ………..................................................................   ….. 55 mm 
 
Opravené pravidlo:  

C.8.2.3 ROZMĚRY (viz též E.4.3) 
        minimálně maximálně 
Náběžná hrana listu kormidla  ve vertikální pozici rovnoběžně 
s Referenční rovinou „A“ od nejzadnější části skegu .............................   ….. 55 mm 
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6. Současné pravidlo:  

C.9.3 (1) Ráhno 

Průsečík zadní hrany kulatiny  stěžně a vršek kulatiny  ráhna, obě prodloužené dle potřeby, 
a když kulatina  ráhna a kulatina  stěžně svírají úhel 90°, nesmí zasahovat pod horní hranu 
dolní mezní zna čky stěžně. 
 
Opravené pravidlo:  

C.9.3 (1) Ráhno 

Průsečík zadní hrany kulatiny  stěžně a horní hrany  kulatiny  ráhna, obě prodloužené dle 
potřeby, a když kulatina  ráhna a kulatina  stěžně svírají úhel 90°, nesmí zasahovat pod 
horní hranu dolní mezní zna čky stěžně. 
 
 
 
7. Současné pravidlo:  

D.1.5 

Referenční bod trupu.  Referenční bod trupu (někdy též definován jako "Referenční bod 
"A"") je průsečík průmětu zadního zrcadla s palubou v úrovni osy lodi. 
 
Referenční osa "C". Referenční osa "C" je promítnutá průsečnice skořepiny trupu s palubou. 
 
Opravené pravidlo:  

D.1.5 

Referenční bod trupu.  Referenční bod trupu  (někdy též zmiňovaný jako "Referenční bod 
"A"") je průsečíkem průmětu vnějšího povrchu zadního zrcadla s horním povrchem paluby  v 
úrovni osy lodi. 
 
Referenční osa "C". Referenční osa "C" je promítnutá průsečnice vnějšího povrchu skořepiny 
trupu  s horním povrchem paluby . 
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8. Současné pravidlo:  

D.1.7 ROZMĚRY TRUPU 

 (a) Vnější tvar trupů všech typů Marků musí odpovídat rozměrům vypsaným v    
                          následujících tabulkách: 

ČÍSLO ŘEZU VZDÁLENOST  

ŘEZU OD  

REFERENČNÍ 
ROVINY "A" 

VZDÁLENOST OD REFERENČNÍ 
ROVINY "B" 

 ŠÍŘKY MĚŘENÉ OD VNĚJŠÍ     

STRANY OBŠÍVKY 

K  

VNĚJŠÍMU 

KÝLU 

K OUTORU K REFERENČNÍ 
OSE "C" 

ŠÍŘKY  

V REFERNČNÍ 
OSE "C" 

ŠÍŘKY            
V OUTORU 

PŘEDNÍ 
ZRCADLO 

 – – 680 – 707 320 – 340 – 

PŘEDNÍ 
ZRCADLO 

 331 - 361 359 – 383 – – 152 – 168 

       

1 2743 184 – 208 255 – 281 623 – 661 743 – 783 520 – 574 

2 2438 109 – 133 207 – 231 599 – 633 966 – 1006 765 – 796 

3 2134 76 189 – 205 575 - 599 1125 – 1155 928 – 952 

4 1829 48 – 72 184 - 204 547 – 577 1207 – 1247 1020 – 1050 

5 1524 58 – 75 195 – 211 528 – 558 1245 – 1285 1080 – 1104 

6 1219 71 – 95 210 – 234 512 – 542 1232 – 1272 1084 – 1114 

7 914 96 – 120 229 – 253 503 – 533 1194 – 1234 1058 – 1088 

8 610 140 263 – 279 502 – 526 1125 – 1155 1004 – 1028 

9 305 166 – 190 284 – 310 493 – 523 1029 – 1069 931 – 961 

REFERENČÍ 
OSA "A" 

 – – 490 – 520 934 – 958 – 

ZADNÍ 
ZRCADLO 

 – 306 – 328 – – 839 – 863 

ZADNÍ 
ZRCADLO 

 202 - 224 – – – – 

 

Řezy jsou rovnoběžné s Referenční rovinou "A". Měřící body outoru jsou v průsečících plochých vnějších 
povrchů panelů jak je patrno z Proměřovacího plánu výkres č. 2 

VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH 

POZNÁMKA: nejsou přípustné žádné odchylky ve vzdálenostech Referenční roviny "B" a vnějšího kýlu 
v řezech 3 a 8, protože tyto jsou součástí definice Referenční roviny "B" 
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8. Současné pravidlo:  

D.1.7 ROZMĚRY TRUPU 

 (a) Vnější tvar trupů všech typů Marků musí odpovídat rozměrům vypsaným v    
                          následujících tabulkách: 

ČÍSLO ŘEZU 
NEBO 

 MĚŘICÍHO 
STANOVI- 

ŠTĚ 

VZDÁLENOST 

ŘEZU OD 

REFERENČNÍ 
ROVINY "A" 

VZDÁLENOST OD REFERENČNÍ 
ROVINY "B" 

 ŠÍŘKY MĚŘENÉ OD VNĚJŠÍ     

STRANY OBŠÍVKY 

K  

VNĚJŠÍMU 

KÝLU 

K OUTORU K REFERENČNÍ 
OSE "C" 

ŠÍŘKY  

V REFERNČNÍ 
OSE "C" 

ŠÍŘKY            
V OUTORU 

PŘEDNÍ 
ZRCADLO 

 – – 680 – 707 320 – 340 – 

PŘEDNÍ 
ZRCADLO 

 331 - 361 359 – 383 – – 152 – 168 

       

1 2743 184 – 208 235 – 301 623 – 661 743 – 783 500 – 594 

2 2438 109 – 133 187 – 251 599 – 633 966 – 1006 745 – 816 

3 2134 76 189 – 205 575 - 599 1125 – 1155 928 – 952 

4 1829 48 – 72 184 - 204 547 – 587 1207 – 1247 1020 – 1050 

5 1524 58 – 75 195 – 211 528 – 568 1245 – 1285 1080 – 1104 

6 1219 71 – 95 210 – 234 512 – 552 1232 – 1272 1084 – 1114 

7 914 96 – 120 229 – 253 503 – 543 1194 – 1234 1058 – 1088 

8 610 140 263 – 279 502 – 526 1125 – 1155 1004 – 1028 

9 305 166 – 190 284 – 310 493 – 523 1029 – 1069 931 – 961 

ZADNÍ 
ZRCADLO 

 – – 490 – 520 934 – 958 – 

ZADNÍ 
ZRCADLO 

 – 306 – 328 – – 839 – 863 

ZADNÍ 
ZRCADLO 

 202 - 224 – – – – 

 

Řezy jsou rovnoběžné s Referenční rovinou "A". Měřicí body outoru jsou v průsečících plochých vnějších 
povrchů panelů jak je patrno z výkresu č. 2 Proměřovacího plánu. Měřicí body na předním a zadním 
zrcadle musí být určeny prodloužením náležitých povrchů při zanedbání jakýchkoliv odchylek do 50 mm 
od těchto měřicích bodů. 

VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH 

POZNÁMKA: nejsou přípustné žádné odchylky ve vzdálenostech Referenční roviny "B" a vnějšího kýlu 
v řezech 3 a 8, protože tyto jsou součástí definice Referenční roviny "B" 
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9 Současné pravidlo:  

F.3.4 ROZMĚRY 

 Průvlak výtahu  spinakru  nad referen čním bodem trupu  ……….....……..   . 3156 mm 

 

Opravené pravidlo:  

Výška  výtahu  spinakru  nad referen čním bodem st ěžně …............……..   .. 3156 mm 

 

 

10. Současné pravidlo:  

G.2.2 CERTIFIKACE 

(a) Všechny plachty  musí být certifikovány  buď měřičem, nebo interním 
úředním m ěřičem. 

(b) Plachty  musí být certifikovány  podpisem měřiče a uvedením data v předním 
rohu  hlavních plachet a kosatek a v hlavě (horním lemu ) spinakrů. Interní 
úřední m ěřič na tato místa připojí certifika ční znak . 

(c) Shoda s pravidly Sekce C není vyžadována pro certifika ční kontrolu  a z toho 
důvodu, pokud části kontrolované pouze dle Sekce C nejsou přítomny v čase 
certifika ční kontroly , nemusí být zkontrolovány; avšak pokud části obsažené, 
ale ne omezené, znaky třídy, národní písmena, a čísla plachty, jsou přítomny, 
pak musí být zkontrolovány. 

 
Opravené pravidlo:  

G.2.2 CERTIFIKACE 

(a) Všechny plachty  musí být certifikovány  buď měřičem, nebo Interním 
úředním m ěřičem. 

(b) Plachty certifikované  po 1. prosinci 2010 musí být certifikovány  měřičem 
umístěním certifika čních znak ů v předním rohu  hlavních plachet  a 
kosatek  a v hlavě (horním lemu ) spinakrů. 

(c) Certifika ční znak  pro plachty  certifikované  po 1. prosinci 2010 musí 
obsahovat nejméně (i) podpis měřiče, (ii) jméno měřiče zapsané kapitálkami 
tiskacím nebo hůlkovým písmem, (iii) jméno nebo iniciály orgánu, který měřiče 
uznal, a (iv) datum certifikace . V případě Interního ú ředního m ěřiče musí 
být certifikační znak proveden podle směrnic Programu pro Interní certifikaci. 

(d) Shoda s pravidly Sekce C není vyžadována pro certifika ční kontrolu  a z toho 
důvodu, pokud části kontrolované pouze dle Sekce C nejsou přítomny v čase 
certifika ční kontroly , nemusí být zkontrolovány; avšak pokud části obsažené, 
ale ne omezené, znaky třídy, národní písmena, a čísla plachty, jsou přítomny, 
pak musí být zkontrolovány. 
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11. Současné pravidlo:  

A.4.4 Pouze měřič úředně uznaný NCA smí proměřit trup  a podepsat proměřovací 
formuláře nebo certifikáty . Výjimkou jsou plachty , které mohou být proměřovány a  
certifikovány také interním ú ředním m ěřičem. 
 

Opravené pravidlo:  

A.4.4 Certifika ční kontrola  musí být provedena měřičem, uznaným pro třídu MNA nebo 
 NCA, který musí vyplnit příslušnou dokumentaci a podepsat proměřovací formuláře 
 nebo certifikáty . Výjimkou jsou plachty , které mohou být proměřovány a 

certifikovány také Interním ú ředním m ěřičem. Někteří měřiči mohou být uznání 
pouze pro určitou část nebo části lodi. 

 
 
12. Současné pravidlo:  

F.7.4 ROZMĚRY 

(a) Zužující se výtahy  a otěže nejsou povoleny, kromě užití středového vedení 
otěže hlavní plachty, kde dva úseky otěže hlavní plachty, které jsou 
připevněny k úchytům zrcadla, mohou mít odlišný průměr, než zbytek otěže. 
Od místa spojení těchto dvou úseků se zbytkem otěže hlavní plachty, mohou 
mít tyto dva úseky maximálně délku 600 mm. 

 

Opravené pravidlo:  

F.7.4 ROZMĚRY 

(a) Zužující se výtahy  a otěže nejsou povoleny, kromě užití středového vedení 
otěže hlavní plachty, kde dva úseky otěže hlavní plachty, které jsou 
připevněny k úchytům zrcadla, mohou mít odlišný průměr, než zbytek otěže. 
Od místa spojení těchto dvou úseků se zbytkem otěže hlavní plachty, mohou 
mít tyto dva úseky maximálně délku 600 mm. Ostatní lana a provazy se smí 
zužovat. 
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13. Současné pravidlo:  

F.4.4 ROZMĚRY 
         minimálně maximálně 
 Příčný pr ůřez kulatinou ráhna  včetně kolejničky ….….….… 37 mm ……… 65 mm 

 Šířka mezní zna čky  ….…………………………………………. 10 mm 

 Vzdálenost mezi vnějším bodem ráhna  a přímým 
 prodloužením předního lemu hlavní plachty  
 [Pozor: toto není vzdálenost vn ějšího bodu ] …….…………………...……. 1905 mm 

 Jednoduchá kladka B pro středové vedení otěže hlavní plachty 
 od zadní strany stěžně ………………………………….……………… 680 mm ……… 800 mm 

 Měkké oko nebo oka pro středové vedení otěže 
 hlavní plachty vzad od kladky B výše ………….…….….…….. 300 mm ..…... 400 mm 

Opravené pravidlo:  

F.4.4 ROZMĚRY 
         minimálně maximálně 
 Příčný pr ůřez kulatinou ráhna  včetně kolejničky …………… 37 mm ……… 65 mm 

 Šířka mezní zna čky  ….….………………………………………. 10 mm 

 Vzdálenost vn ějšího bodu  ….……………………...............................……. 1894 mm 

 Jednoduchá kladka B pro středové vedení otěže hlavní plachty 
 od zadní strany stěžně ………………………………….……………… 680 mm ……… 800 mm 

 Měkké oko nebo oka pro středové vedení otěže 
 hlavní plachty vzad od kladky B výše ……………….….…….. 300 mm ..…... 400 mm 

 

Typografické chyby:  

Je možné vymazat pravidlo D.9.3 (xiv), z důvodu jeho nahrazení pravidly D.5 (n) a (o). 

Také by se měla opravit (zkrátit beze změny významu) část nadpisu v tabulce pod D.1.7 (a), 

nicméně v samotné opravě tabulky (viz výše) je tento nadpis ponechán beze změny a tak jej 

zanechávám i v českém překladu. 

Ostatní typografické chyby byly již ošetřeny překladem do českého jazyka. 

 

 
 
 
 
Poznámka p řekladatele:  

Využil jsem tuto opravu pravidel třídy též k několika menším změnám původního překladu z 

června 2010. Na několika místech jsem v opravovaných pravidlech změnil slova české verze 

tak, že mi nyní (s odstupem od první publikované verze) formulace zní „více česky“. 


