
Triedové pravidlá IMCCA

Triedové pravidlá 

vydanie
revidované v decembri

Poznámka: rozhodnutím valného
má byť vydané v

Micro Cupper trieda, zvyčajne nazývaná „Micro 
nenastali žiadne významné zmeny. Tieto pravidlá boli prvýkrát napísané v
1988 a anglická verzia sa stala oficiálnym textom v

Pravidlá boli druhýkrát  prepracované v roku 2002, všetky dodatky a
rokov boli zahrnuté v hlavnom texte, číslovanie bolo úplne odlišné.

Terajšie vydanie zahŕňa dva nové administratívne
Dodatky 1 až 6 sú považované za súčasť Pravidiel 
ISAF. Všetky rozhodnutia a oficiálne výklady z

Toto vydanie Pravidiel vstupuje do platnosti 16.

Dodatky je možné pozmeniť každý rok, toto vydanie zahŕňa všetky 
a januára 2006, platné od roku 2006, zmeny z
platné od 1.mája 2008 a predĺženie platnosti te
2010. 

Zmeny k predchádzajúcemu vydaniu sú vyznačené čiernou čiarou na ľavom okraji.

Doplnky 2007 k originálnemu vydaniu 2006

Doplnky vrátane núdzovej Zmeny triedových pravidiel (
vydaniu 2006-2009, sú vyznačené bledozelenou čiarou na ľavom okraji
Doplnky 2010 rozšírené o 3-ročnú platnosť Testovacích triedových pravidiel ("Test Class Rules") 
v Dodatku 4 sú vyznačené hrubou červenou čiarou na ľavom okraji.
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Triedové pravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

vydanie 2006-2009 
revidované v decembri 2006, februári 2008, máji 2010 

 
rozhodnutím valného zhromaždenia, nové vydanie Triedových pravidiel

má byť vydané v roku 2013 namiesto roku 2010 

á „Micro Class“ sa plaví viac než 30 rokov a v Pravidlách 
významné zmeny. Tieto pravidlá boli prvýkrát napísané v roku 1977, prepracované

anglická verzia sa stala oficiálnym textom v roku 1996. 

roku 2002, všetky dodatky a výklady z predchádzajúcich 14
číslovanie bolo úplne odlišné. 

Terajšie vydanie zahŕňa dva nové administratívne odseky v súlade s "ISAF Standard Class Rules"
Pravidiel a sú zahrnuté v oficiálnom texte schválenom 

oficiálne výklady z predchádzajúcich rokov sú začlenené do textu. 

atnosti 16.apríla 2006. 

každý rok, toto vydanie zahŕňa všetky revízie vrátane rozhodnutí z 
od roku 2006, zmeny z decembra 2007 platné od roku 2007, zmeny z

predĺženie platnosti testovacích Triedových pravidiel z Dodatku 4 platnom od roku 

predchádzajúcemu vydaniu sú vyznačené čiernou čiarou na ľavom okraji. 

originálnemu vydaniu 2006-2009 sú vyznačené modrou čiarou na ľavom okraji.

ovej Zmeny triedových pravidiel ("Class Rule Change") k originálnemu 
sú vyznačené bledozelenou čiarou na ľavom okraji. 

ročnú platnosť Testovacích triedových pravidiel ("Test Class Rules") 
vyznačené hrubou červenou čiarou na ľavom okraji. 

 

ravidiel 

 

ravidlách merania 
racované boli v roku 

predchádzajúcich 14-tich 

Standard Class Rules". 
oficiálnom texte schválenom federáciou 

 decembra 2005 
decembra 2007 platné od roku 2007, zmeny z februára 2008 

odatku 4 platnom od roku 

vyznačené modrou čiarou na ľavom okraji. 

) k originálnemu 

ročnú platnosť Testovacích triedových pravidiel ("Test Class Rules") 
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02.00.00 – Spôsobilosť lode 

– POŽIADAVKY A OBMEDZENIA 
03.00.00 – Podmienky na preteky 

04.00.00 – Trup a okrajové súčasti 
05.00.00 – Plachty a takeláž 

06.00.00 – Stabilita 

07.00.00 – Plávateľnosť 
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09.00.00 – Rôzne 

Časť C – DODATKY 
Dodatok A.01.00 – Sériové jachty 

A.02.00 – Špecifikácie záchranných potrieb 

– Staré pravidlá, stále platné pre niektoré lode 

Dodatok A.04.00 – Testovacie pravidlá 

A.05.00 – Predloha premeriavacieho protokolu 

A.06.00 – Uznanie triedového znaku 
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Časť A Administratíva
01.00.00  Všeobecne 
01.01.00 Jazyk 
01.01.01 Oficiálny jazyk Triedy je angličtina

anglický text. 

01.01.02 Slovo „musieť” vyjadruje záväzok a 
 

01.02.00 Skratky 

ISAF Medzinárodná jachtárska federácia
 ("International Sailing 

MNA ISAF Členská národná asociácia
  ("ISAF Member National 

IMCCA Medzinárodná  asociácia triedy Micro Cupper 
 ("International 
NMCA Národná  asociácia Micro triedy 
 ("National Micro 
ERS Technické pravidlá jachtingu 
 ("Equipment Rules
RRS Závodné pravidlá jachtingu
 ("Racing Rules 

 
 

01.03.00 Orgány 
01.03.01 Medzinárodný orgán Triedy je ISAF, ktorá

všetkých záležitostiach týkajúcich sa týchto
01.03.02 Certifikačný orgán je IMCCA, ktorá môže delegovať časť alebo všetky svoje funkcie 

na NMCA. 
IMCCA má právo odvolať Certifikát vydaný 

 
01.04.00 Administratíva triedy
01.04.01 ISAF delegovala svoje administratívne funkcie triedy 

časť alebo všetky svoje funkcie, ako je uvedené v
na NMCA. 

01.04.02 V krajinách, kde nie je MNA, alebo kde MNA si neželá viesť triedu, jej 
administratívne funkcie ako je uvedené v
vykonávané asociáciou 

 
01.05.00 Pravidlá ISAF  
01.05.01 Tieto Triedové pravidlá
01.05.02 Okrem použitia v nadpisoch, keď výraz je napísaný „

vzťahuje na ERS, a keď výraz je napísaný „
RRS.   

  
01.06.00 Doplnky k Triedovým pravidlám
01.06.01 Triedové pravidlá sú predkladané k

2006. Aktuálne vydanie, ktoré zahŕňa všetky doplnky od roku 1977, ruší tie 
predchádzajúce. Musia byť
Výnimočne, nasledujúce vydanie bude 
Aktuálna revízia vydania 

  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Administratíva 

Oficiálny jazyk Triedy je angličtina, v prípade sporu vo veci prekladu musí mať prednosť 

vyjadruje záväzok a slovo „môcť” vyjadruje toleranciu. 

Medzinárodná jachtárska federácia 
Sailing Federation")  

lenská národná asociácia ISAF 
National Association") 

Medzinárodná  asociácia triedy Micro Cupper  
 Micro Cupper Class Association" )  

Národná  asociácia Micro triedy  
Micro Class Association")  

Technické pravidlá jachtingu  
Rules of Sailing") 

Závodné pravidlá jachtingu 
 of Sailing") 

odný orgán Triedy je ISAF, ktorá musí spolupracovať s IMCCA vo 
všetkých záležitostiach týkajúcich sa týchto Triedových pravidiel. 

je IMCCA, ktorá môže delegovať časť alebo všetky svoje funkcie 

IMCCA má právo odvolať Certifikát vydaný asociáciou NMCA. 

riedy 
ISAF delegovala svoje administratívne funkcie triedy na MNA. MNA môže delegovať 
časť alebo všetky svoje funkcie, ako je uvedené v týchto Triedových pravidlách

krajinách, kde nie je MNA, alebo kde MNA si neželá viesť triedu, jej 
administratívne funkcie ako je uvedené v týchto Triedových pravidlách

asociáciou IMCCA, ktorá môže delegovať administratívu na 

Triedové pravidlá sa musia čítať v kombinácii s ERS.  
nadpisoch, keď výraz je napísaný „tučným písmom", definícia sa 

keď výraz je napísaný „tučnou kurzívou", definícia sa vzťahuje na 

riedovým pravidlám 
sú predkladané k revízii raz za štyri roky, s platnosťou od 1.

Aktuálne vydanie, ktoré zahŕňa všetky doplnky od roku 1977, ruší tie 
Musia byť platné od 16. apríla 2006.  

Výnimočne, nasledujúce vydanie bude publikované v roku 2009. 
Aktuálna revízia vydania musí byť platná od 16.apríla 2008. 

musí mať prednosť 

IMCCA vo 

je IMCCA, ktorá môže delegovať časť alebo všetky svoje funkcie 

na MNA. MNA môže delegovať 
Triedových pravidlách, 

Triedových pravidlách musia byť 
na NMCA.  

, definícia sa 
, definícia sa vzťahuje na 

platnosťou od 1. januára 
Aktuálne vydanie, ktoré zahŕňa všetky doplnky od roku 1977, ruší tie  



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 

01.06.02 Len vo výnimočných prípadoch, pravidlá 
štvorročnej perióde v podobe výkladu (viď
(viď. 01.06.03). 

01.06.03 Testovacie pravidlá 
Nové Triedové pravidlá
v Dodatku 4 Triedových pravidiel
NMCA môže odmietnuť aplikáciu
NMCA musí požadovať 
pravidiel na medzinárodných podujatiach. 

 
01.07.00 Výklady Triedových pravidiel
01.07.01 Kedykoľvek Medzinárodný výbor Medzinárodnej a

byť zodpovedný za výklad akejkoľvej časti týchto pravidiel a
rozhodnúť o akejkoľvek novej možnosti, ktorá môže vzniknúť.

01.07.02 Výklady sú platné na nie viac ako štyri roky a
zahrnuté v Triedových pravidlách

01.07.03 Zoznam výkladov týchto pravidiel
 

01.08.00 (Rezervované pre použitie v
 

01.09.00 Identifikácia na plachtách
01.09.01 Plachtové čísla musia byť 

vydanie plachtových čísel na NMCA.
01.09.02 Plachtové čísla môžu byť súčasťou zoznamu národného h

01.09.03 Plachtové číslo sa vydáva pre
 
 

01.10.00 Certifikácia lodí 
01.10.01 Premeriavací protokol 

IMCCA alebo NMCA, použijúc predlohov
Tento dokument je uvedený v

01.10.02 Premeriavací protokol 

a. Rozdelenie 

b. Certifikačný orgán 

c. Plachtové číslo vydané asociáciou MNA alebo jej delegovaným orgánom
d. Meno lode 

e. Majiteľ 

f. Identifikácia Trupu 
predchádzajúce známe plachtové číslo (čísla).

g. Detaily Staviteľa/Výrobcu

h. Dátum vydania protokolu
i. Všetky merania spojené s

01.10.03 Zjednodušený postup môže byť pož
uvedených v Dodatku 1

01.10.04 Lodný certifikát sa stane neplatným na základe:
a. zmeny akýchkoľvek položiek zaznamenaných na 
 požadované podľa 01.10.02
b. ukončenia Certifikačným orgánom
c. vydania nového Certifikátu

  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Len vo výnimočných prípadoch, pravidlá sa musia zmeniť alebo doplniť 
podobe výkladu (viď. 01.07.00) alebo Testovacích

Triedové pravidlá môžu byť testované počas stanovenej doby. Sú 
Triedových pravidiel. 

môže odmietnuť aplikáciu Testovacích pravidiel pre národné podujatia.
 súhlas od IMCCA na odmietnutie aplikácie Testovacích

medzinárodných podujatiach.  

Výklady Triedových pravidiel 
dzinárodný výbor Medzinárodnej asociácie Micro Cupper t

zodpovedný za výklad akejkoľvej časti týchto pravidiel a vyhradzuje si právo 
akejkoľvek novej možnosti, ktorá môže vzniknúť. 

Výklady sú platné na nie viac ako štyri roky a mali by byť odstránené alebo 
Triedových pravidlách pri ich nasledujúcej revízii. 

Zoznam výkladov týchto pravidiel je vydaný asociáciou IMCCA. 

Rezervované pre použitie v budúcnosti) 

Identifikácia na plachtách 
musia byť vydávané asociáciou MNA. MNA môže delegovať 

vydanie plachtových čísel na NMCA.01.09.02  

Plachtové čísla môžu byť súčasťou zoznamu národného hendikepového 

Plachtové číslo sa vydáva pre Trup a nesmie byť znovu použité pre ďalšie 

 musí byť vydávaný národným meračom určeným asociáciou 
IMCCA alebo NMCA, použijúc predlohový dokument vydaný asociáciou IMCCA. 
Tento dokument je uvedený v Dodatku 5. 

 musí zaznamenať nasledujúce informácie: 

 

Plachtové číslo vydané asociáciou MNA alebo jej delegovaným orgánom

 zahŕňajúca typ lode, sériové číslo ak existuje, 
ajúce známe plachtové číslo (čísla). 

a/Výrobcu 

protokolu 

Všetky merania spojené s pravidlami merania a podľa náčrtov, kde je potrebné. 

Zjednodušený postup môže byť požadovaný pre sériové Lode za podmienok 
Dodatku 1. 

sa stane neplatným na základe: 
zmeny akýchkoľvek položiek zaznamenaných na Lodnom certifikáte ako je 
požadované podľa 01.10.02 

Certifikačným orgánom 
Certifikátu 

alebo doplniť len v tejto 
ovacích pravidiel 

môžu byť testované počas stanovenej doby. Sú vydané 

pravidiel pre národné podujatia. 
ovacích 

Cupper triedy musí 
vyhradzuje si právo 

alebo 

asociáciou MNA. MNA môže delegovať 

pového systému. 

byť znovu použité pre ďalšie Lode. 

národným meračom určeným asociáciou 
dokument vydaný asociáciou IMCCA. 

Plachtové číslo vydané asociáciou MNA alebo jej delegovaným orgánom 

podľa náčrtov, kde je potrebné.  

za podmienok 

certifikáte ako je   
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01.10.05 Úschova Certifikačnej dokumentácie

Certifikačný orgán musí
a. si ponechať originálnu dokumentáciu, na ktorej je aktuálny

založený;  
b. na základe vyžiadania pres

orgánu, ak je Trup exportovaný.

  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

dokumentácie  

musí: 
originálnu dokumentáciu, na ktorej je aktuálny Certifikát

na základe vyžiadania presunúť túto dokumentáciu novému Certifikačnému 
Trup exportovaný.

Certifikát 

Certifikačnému 
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02.00.00  Spôsobilosť lode
Aby loď bola spôsobilá na pretekanie, musí vyhovovať pravidlám v

02.01.00 Triedové pravidlá a 
Loď musí: 
a. vyhovovať Triedovým pravidlám
b. mať platný Premeriavací protokol.

 
 

02.02.00 Triedové asociačné označenia
02.02.01 Všetky hlavné plachty musia niesť znak 

alebo znak vzťahujúci sa na ich vlastnú triedu pre 
A6.02). 
Musia tiež niesť plachtové číslo pridelené asociáciou MNA alebo NMCA (viď

02.02.02 Plachtové čísla na spinakroch
a. Nepožaduje sa, aby 

G.1.3 (d) podľa Dodatku G.5.
b. Ak je plachtové číslo 

plachte. 
02.02.03 Všetky plachty musia byť označené pečiatkou

a náležitými meraniami
 
 

 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

lode 
oď bola spôsobilá na pretekanie, musí vyhovovať pravidlám v tejto časti.

Triedové pravidlá a Certifikácia 

Triedovým pravidlám; 
Premeriavací protokol. 

asociačné označenia  
musia niesť znak triedy Micro Class (viď. Dodatok 6, A6.01) 

alebo znak vzťahujúci sa na ich vlastnú triedu pre Racer a Cruiser (viď. Dodatok 6, 

plachtové číslo pridelené asociáciou MNA alebo NMCA (viď. 01.09.00).

pinakroch 
Nepožaduje sa, aby spinakre niesli plachtové číslo. Toto mení RRS Dodatok 

(d) podľa Dodatku G.5. 
plachtové číslo na spinakri nesené, musí byť rovnaké ako je na

plachty musia byť označené pečiatkou (známkou) asociácie NMCA 
iami ako je nariadené Technickým výborom. 

tejto časti. 

Dodatok 6, A6.01) 
Dodatok 6, 

01.09.00). 

niesli plachtové číslo. Toto mení RRS Dodatok 

nesené, musí byť rovnaké ako je na hlavnej 

asociácie NMCA 
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Časť B  Požiadavky a obmedzenia
03.00.00 Podmienky na preteky

Posádka a Loď musia vyhovovať pravidlám v
nezhody, Časť 3 musí mať

Pravidlá triedy Micro Class
výslovne zakázané, je povolené. 

 
03.01.00 Zámer 

Zámer „Micro" pravidla je umožniť malým 
prepravované, aby súťažili v

 
 
03.02.00 Kategórie 

Trieda Micro Class tri kategórie
lodí sú Racer a Cruiser. Tieto 
definované v Dodatku 1. Keď 
kategórií, bude súčasťou 

 
 
03.03.00 Počet členov posádky
03.03.01 Počet členov posádky sú tri osoby. Zloženie 

celého podujatia. Len za výnimočných okolností 
povoliť zámenu za iného člena 

03.03.02 V kategóriách  „Racer" 
a vodných kanáloch, p
predpokladu, že počet členov

 
 
03.04.00 Reklama 
03.04.01 Reklama je povolená podľa ISAF Regulácie 20 

03.04.02 Národné obmedzenia reklamy sú zverejnené 
 

 
03.05.00 Protestná vlajka 

Pre medzinárodné regaty ako 
regattas" a národné „Open
výborom zahrnúť nasledujúci text 
smerníc:  
 "Pri protestovaní kvôli incidentu v
červenú vlajku ako je opísané v 
Toto mení RRS 61.1(a).

 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Časť B  Požiadavky a obmedzenia 
Podmienky na preteky 

musia vyhovovať pravidlám v Časti B, keď pretekajú. V prípade 
usí mať prednosť. 

Micro Class sú Otvorené triedové pravidlá, kde čokoľvek, čo nie je 
, je povolené.  

ravidla je umožniť malým plachtovým člnom, ktoré sú ľahko 
prepravované, aby súťažili v uplynulej dobe. 

ategórie, z ktorých dve kategórie sériovo produkovaných 
Tieto dve kategórie majú výnimočné obmedzenia, ako je 

Dodatku 1. Keď loď nespĺňa požiadavky ani pre jednu z týchto 
, bude súčasťou kategórie „Prototype". 

Počet členov posádky 
Počet členov posádky sú tri osoby. Zloženie posádky musí zostať rovnaké počas 
celého podujatia. Len za výnimočných okolností porota alebo výbor preteku musí 

iného člena posádky. 

 a „Cruiser" a len na vnútrozemských jazerách 
posádka môže byť zredukovaná na dvoch členov za 

predpokladu, že počet členov posádky sa nezmení počas regaty. 

Reklama je povolená podľa ISAF Regulácie 20 – Reklamný kódex v Kategórii C.

reklamy sú zverejnené asociáciou IMCCA. 

inárodné regaty ako „World Championships", „Euro-Micro 
národné „Open Championships", sa odporúča pretekovým 

asledujúci text do Oznámenia pretekov a Plavebných 

Pri protestovaní kvôli incidentu v priestore pretekov, loď musí ukázať
červenú vlajku ako je opísané v RRS 61.1(a). 

61.1(a)." 

prípade 

, kde čokoľvek, čo nie je 

, ktoré sú ľahko 

o produkovaných 
majú výnimočné obmedzenia, ako je 

rovnaké počas 
musí 

byť zredukovaná na dvoch členov za 

C. 

Plavebných 

musí ukázať 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

04.00.00  Trup a okrajové súčasti
04.01.00 Nastavenie merania
04.01.01 Loď musí byť meraná so všetkou pevnou 

palubným príslušenstvom, 

04.01.02 Pokiaľ nie je uvedené inak, 

04.01.03 Nasledujúce nesmie byť na palube počas merania: 
motor, bezpečnostné a navigačné zariadenia, osobné zariadenia
druh tekutín (vrátane paliva).

 
04.02.00 Rozmery trupu 
04.02.01 Dĺžka trupu meraná pri vzdialenosti 0,70 m nad 

5,50 metra a priemerná vzdialenosť medzi vodoryskou a
menšia než 0,60 metra. 

04.02.02 Obmedzenia týkajúce sa d
kontrolované pomocou vzorov

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázok 1 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

okrajové súčasti 
Nastavenie merania 

musí byť meraná so všetkou pevnou takelážou, pohyblivou takelážou, 
palubným príslušenstvom, kormidlom, záťažou v ich normálnych riadiacich polohách.

Pokiaľ nie je uvedené inak, plutvy alebo daggerboardy musia byť plne spustené

Nasledujúce nesmie byť na palube počas merania: plachty, pohyblivé zariadenie, 
navigačné zariadenia, osobné zariadenia, jedlo a akýkoľvek 

druh tekutín (vrátane paliva). 

meraná pri vzdialenosti 0,70 m nad vodoryskou nesmie presiahnuť 
á vzdialenosť medzi vodoryskou a palubou lode nesmie byť 

dĺžky a vzdialenosti medzi vodoryskou a palubou lode
vzorov ako je znázornené na obrázku 1. 

  

 

polohách. 

pustené. 

, pohyblivé zariadenie, 
akýkoľvek 

vodoryskou nesmie presiahnuť 
nesmie byť 

palubou lode sú 

 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
04.02.03 Okrem prečnievania, ktoré sa objaví u

a trupom a za predpokladu, že 
vzoru, žiadna časť trupu 

04.02.04 Žiadna časť Trupu nesmie siahať za 
 
04.03.00 Hmotnosť lode 
04.03.01 Hmotnosť lode musí byť určená vážením

Hmotnosť nesmie byť men

04.03.02 Vnútorná záťaž musí byť natrvalo pripevnená ku konštrukcii 
v pohyblivých okrajových súčastiach 
je pripevnená ku konštrukcii 
vyhovuje požiadavkám stability v

04.03.03 Žiadny materiál s hustotou väčšou ako je hustota olova nie je povolený v
záťaži. 

 
 
04.04.00 Maximálna šírka lode
04.04.01 Maximálna šírka lode zahŕňajúca 

nesmie presiahnuť 2,45 metra.

04.04.02 Výložníky nie sú povolené
 
04.05.00 Maximálny ponor 
04.05.01 Maximálny ponor nesmie presiahnuť 1,10 metra v

04.05.02 Pohyb plutiev alebo daggerboard
praktickými blokovacími zariadeniami, ktoré musia byť schopné fungovať za 
akýchkoľvek okolností. Pri riadení, blokovacie zariadenia musia byť 
systémom zaručujúcim, že 
zariadenie môže byť vyvažované pre vlečenie a

04.05.03 Blokovacie zariadenie vysokej úrovne
obstojí v teste stability, a 
z trupu v prípade prevrhnutia. 

04.05.04 Blokovacie zariadenie nízkej úrovne musí byť spoľahlivé a
pohyb týchto okrajových súčastí 

 
04.06.00 Kormidlo 
04.06.01 Závesné kormidlá na rebrovej korme nie sú zahrnuté pri meraní LOA.

Kormidlová maximálna projektovaná hrúbka nesmie presiahnuť 40 milimetrov. 
Jej konfigurácia nesmie byť spôsob
zvýšeného objemu kormy.

 
04.07.00 Pevná konštrukcia 
04.07.01 Lode musia byť pevne postavené. To znamená, že 

v pobrežných vodách, veľkých stavidlách, ústiach, jazerách a
dôjsť k podmienkam do sily vetra 6 vrátane a
vrátane.  

04.07.02 Nie sú žiadne obmedzenia konštrukčných materiálov.

04.07.03 Pevne postavené znamená, že osoba vážiaca 80 kilogramov môže stáť, sedieť alebo 
ležať kdekoľvek na lodi (paluba, strecha, kokpit, 
toho, aby si musel vyberať miesto a

 
04.08.00 Vodotesná konštrukcia
04.08.01 Lode musia byť vodotesné. Otvory do vnútorných objemov ako sú spúšťacie 

valce podpalubového spinakra

04.08.02 Prístup do vnútorného ubytovania 
korme. Tento otvor môže byť zväčšený 

04.08.03 Prah lodného schodiska musí byť minimálne 0,15 metra nad po

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Okrem prečnievania, ktoré sa objaví u niektorých typov spojení medzi palubou 
za predpokladu, že predná plachta je v predných hraniciach limitu 

 nesmie siahať za tento limit. 
nesmie siahať za kormový limit vzoru. 

musí byť určená vážením. 
enšia ako 450 kilogramov. 

musí byť natrvalo pripevnená ku konštrukcii trupu. Záťaž 
krajových súčastiach trupu je povolená za predpokladu, že z

konštrukcii okrajových súčastí a pohyb okrajových súčastí 
vyhovuje požiadavkám stability v Časti 6 (06.00.00). 

hustotou väčšou ako je hustota olova nie je povolený v žiadnej 

ode 
Maximálna šírka lode zahŕňajúca krytky otvorov, oderky alebo podobné ochrany 
nesmie presiahnuť 2,45 metra. 

nie sú povolené (viď. RSS 50.3). 

nesmie presiahnuť 1,10 metra v Meraní nastavenia. 

daggerboardov musí byť limitovaný na vrchu a na spodku 
praktickými blokovacími zariadeniami, ktoré musia byť schopné fungovať za 

Pri riadení, blokovacie zariadenia musia byť vybavené tesniacim 
systémom zaručujúcim, že loď vyhovuje triedovým pravidlám. Blokovacie 
zariadenie môže byť vyvažované pre vlečenie a dopravu. 

vysokej úrovne musí byť vybavené v pozícii zaručujúcej, že 
 že je tam vždy minimálne 0,20 metra vyčnievajúceho 

prípade prevrhnutia.  

Blokovacie zariadenie nízkej úrovne musí byť spoľahlivé a pevné a musí obmedzovať 
krajových súčastí trupu voči obmedzeniu ponoru z 04.05.01.

na rebrovej korme nie sú zahrnuté pri meraní LOA. 
maximálna projektovaná hrúbka nesmie presiahnuť 40 milimetrov. 

Jej konfigurácia nesmie byť spôsobom umelého zvýšenia dĺžky vodorysky pomocou 
zvýšeného objemu kormy.  

 
musia byť pevne postavené. To znamená, že lode musia byť schopné plaviť sa 

pobrežných vodách, veľkých stavidlách, ústiach, jazerách a riekach, kde môže 
do sily vetra 6 vrátane a závažným výškam vĺn do 2 metrov 

žiadne obmedzenia konštrukčných materiálov. 

Pevne postavené znamená, že osoba vážiaca 80 kilogramov môže stáť, sedieť alebo 
(paluba, strecha, kokpit, podlaha lodnej kabíny, lôžka) bez 

vyberať miesto a bez spôsobenia konštrukčného zlyhania. 

onštrukcia 
musia byť vodotesné. Otvory do vnútorných objemov ako sú spúšťacie 

spinakra sú zakázané.   
Prístup do vnútorného ubytovania je dovolený cez vertikálny otvor, otočený ku 
korme. Tento otvor môže byť zväčšený horizontálnym otvorom vpredu odtiaľto

Prah lodného schodiska musí byť minimálne 0,15 metra nad podlahou kokpitu.

palubou 
predných hraniciach limitu 

záťaž 
krajových súčastí 

žiadnej 

podobné ochrany 

na spodku 

vybavené tesniacim 

pozícii zaručujúcej, že loď 
že je tam vždy minimálne 0,20 metra vyčnievajúceho 

musí obmedzovať 
04.05.01. 

maximálna projektovaná hrúbka nesmie presiahnuť 40 milimetrov. 
pomocou 

musia byť schopné plaviť sa 
môže 

závažným výškam vĺn do 2 metrov 

Pevne postavené znamená, že osoba vážiaca 80 kilogramov môže stáť, sedieť alebo 
lôžka) bez 

ku 
odtiaľto. 

dlahou kokpitu. 
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04.08.04 Všetky plachty a okrajové súčasti musia b
sú pritom uzatvorené. 

 

04.08.05 a.  Vstup do kabíny musí byť uzatvorený a
b.  Ak je a. uplatnené, môže byť otvoren
iného zariadenia z kabíny, keď loď 
nesťahuje, nemení alebo 

04.08.06 Kokpit(y) musí byť v podstate vodotesný a
Kokpitový odtok musí mať celkovú plochu nie menšiu než 10 

04.08.07 Počas celého testu stability ako je opísané v 
nesmie mať svetlú výšku menej než 0,10 metra nad hladinou vody.

04.08.08 Žiadny otvor nie je povolený pred 
metra od sťažňa. 
Všetky palubné prierezy, príslušenstvo alebo časť 
pevne uzatvorené alebo upevnené s

04.08.09 V trupe osadený sťažeň musí byť upevnený sťažňovým tesnením.
 
 
04.09.00 Predné zábradlie 
04.09.01 Vystužené predné zábradlie bezpečne pripevnené musí byť umiestnené blízko provy.

04.09.02 Vrch zábradlia musí byť vo výške nie menšej ako 0,40 metra nad palubou a
predĺžiť kormu z najdôležitejšieho miesta na prove veľkosťou nie menšou než 0,40 
metra (viď Obrázok č.1). 

                                        
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

okrajové súčasti musia byť nastaviteľné z kokpitu, všetky otvory 

Vstup do kabíny musí byť uzatvorený a uzamknutý na žiadosť Výboru pretekov
, môže byť otvorený len na vytiahnutie plachiet alebo 

kabíny, keď loď neprichytáva, neprehadzuje, nevyťahuje
mení alebo nerefuje plachtu.  

podstate vodotesný a samoobtekací vo všetkých uhloch náklonu. 
musí mať celkovú plochu nie menšiu než 10 štvorcových centimetrov

Počas celého testu stability ako je opísané v Časti 6 (06.00.00), schodisko nikdy 
nesmie mať svetlú výšku menej než 0,10 metra nad hladinou vody. 

Žiadny otvor nie je povolený pred sťažňom, okrem vzdialenosti nie viac ako 0,10 

Všetky palubné prierezy, príslušenstvo alebo časť takeláže v tejto časti musí byť 
pevne uzatvorené alebo upevnené s vodotesným tesnením počas plavby. 

musí byť upevnený sťažňovým tesnením. 

Vystužené predné zábradlie bezpečne pripevnené musí byť umiestnené blízko provy.

Vrch zábradlia musí byť vo výške nie menšej ako 0,40 metra nad palubou a musí 
najdôležitejšieho miesta na prove veľkosťou nie menšou než 0,40 

 

, všetky otvory 

Výboru pretekov. 
na vytiahnutie plachiet alebo 

nevyťahuje, 

vo všetkých uhloch náklonu. 
štvorcových centimetrov. 

6 (06.00.00), schodisko nikdy 

, okrem vzdialenosti nie viac ako 0,10 

tejto časti musí byť 

Vystužené predné zábradlie bezpečne pripevnené musí byť umiestnené blízko provy. 

musí 
najdôležitejšieho miesta na prove veľkosťou nie menšou než 0,40 
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05.00.00  Plachta a Takeláž
05.01.00 Všeobecne 
05.01.01 Ako je uvedené v ISAF Technických pravidlách jachtingu (ERS) všetky 

musia byť merané na rovnom povrchu s
záhyby cez líniu merania a
 
Definície ERS musia byť uplatnené.
Žiadny limit nie je definovaný pre 
     

05.01.02 Povolené sú len jedno-sťažňové 

05.01.03 Plachty s dvojitým predným lemom
mechanicky naklonené rahná
Normálne úpravy takeláže
povolené. 

05.01.04 Úpravové oká (pôvodne nazývané Cunninghamove diery)
a hlavných plachtách sú 

05.01.05 a. Maximálna plachtová plocha proti vetru (
 presiahnuť 18,50 štvorcových metrov.
b. Plachtové plochy hlavnej 
 štvorcových metrov

05.01.06 a. RRS 50.4. sa nesmie
b. RRS 54 sa nesmie uplatniť.

 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Plachta a Takeláž 

Technických pravidlách jachtingu (ERS) všetky plachty
musia byť merané na rovnom povrchu s adekvátnym napnutím, aby sa odstránili 

cez líniu merania a musia zahŕňať dĺžku textílie medzi bodmi merania. 

Definície ERS musia byť uplatnené. 
Žiadny limit nie je definovaný pre hlavnú a vedľajšiu výstuž. 

sťažňové lode. 

dvojitým predným lemom, otáčajúce sa sťažne, permanentne alebo 
ahná (alebo akékoľvek podobné zariadenia) sú zakázané.

akeláže za účelom nakloniť sťažeň alebo rahno počas plavby je 

Úpravové oká (pôvodne nazývané Cunninghamove diery) predných plachtách 
lavných plachtách sú povolené. 

Maximálna plachtová plocha proti vetru (hlavná a predná plachta) nesmie
štvorcových metrov. 

avnej alebo prednej plachty nesmú presiahnuť 12
štvorcových metrov.  

RRS 50.4. sa nesmie uplatniť. 
sa nesmie uplatniť. 

lachty 
, aby sa odstránili 

 

, permanentne alebo 
(alebo akékoľvek podobné zariadenia) sú zakázané. 

počas plavby je 

edných plachtách 

) nesmie 

rednej plachty nesmú presiahnuť 12 
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05.02.00 Hlavná plachta (viď. O
 

05.02.01 Plachtová plocha hlavnej plachty
  SMGV = P*(

05.02.02 Výška (P) 
P musí byť meraná medzi vnútornými okrajmi 
vrchného limitu na sťažni
limitu namaľované na sťažni
zodpovedá vrcholu hlavnej plachty
zodpovedá značnému natiahnutiu vrcholu lodného rahna v
plachta je plne pripevnená 
natiahnutiu línie spájajúcej 
plachty v prípade, že spodný lem 
Na sťažni je povolený len jeden pár 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 3 

skladanie H na 
dáva 

skladanie S na M 
dáva L 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Obrázok 3)  

lavnej plachty (SMGV) je daná: 
P*(TW+2*MGT+3*MGU+4*MGM+4*MGL+2*E)/16 

P musí byť meraná medzi vnútornými okrajmi značky dolného limitu a značky 
ťažni (toto mení ERS F.6). Značky sú 25-milimetrové značky 
ťažni. Dolný okraj značky vrchného limitu 

lavnej plachty. Vrchný okraj značky dolného limitu 
zodpovedá značnému natiahnutiu vrcholu lodného rahna v prípade, že hlavná 

je plne pripevnená pri spodnom leme plachty, alebo značnému 
natiahnutiu línie spájajúcej bod zadného rohu plachty k bodu predného rohu 

prípade, že spodný lem hlavnej plachty nie je naklonený k rahnu. 
en jeden pár značiek limitu.  

skladanie H na U 
dáva T 

skladanie H na M 
dáva U 

skladanie H na S 
dáva M 

načky 
načky 

lavná 

predného rohu 
rahnu.  
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05.02.03 Šírky 
• TW je šírka vrcholu 

G.7.8. (viď. obrázok 4a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
• MGL, MGM a MGU sú 

G.7.5.) a trojštvrťová šírka
MGT je horná šírka
bod rovnako vzdialený od 
a bod hlavy (viď O
najvzdialenejšej vonkajšej strane lana alebo tkanine 
s plachtou položenou rovno.

• E je vonkajší bod vzdialenosti
sťažňa ku vnútornému okraju 25
na rahne.  

05.02.04 Body na zadnom leme plachty
premostením akýchkoľvek dutín v
kormové konce výstuh plachty alebo body, pri ktorých sa objavia z

Keď zaoblený zadný lem
merač musí natiahnuť miery najbližších meracích bodov za účelom zahrnúť 
zaoblený zadný lem plachty 

05.02.05 Presah spodného lemu plachty
od línie spájajúcej bod zadného rohu plachty

05.02.06 Výstuhy zadného lemu plachty
Počet výstuh pozdĺž zadného lemu
s nasledujúcimi obmedzeniami:

• Dĺžka hornej výstuhy
45% E. 

• Vzdialenosť medzi
vnútorného okraja
(BLP) nesmie byť menšia než  

• Stredné a najnižšie výstuhy
väčšie než 33% E a

05.02.07 Hlavy hlavnej plachty 
Akýkoľvek typ výstuhovej 
výstuha plachty je povolená.  

05.02.08 Refovanie 
a. Refy v hlavnej plachte 

Okrem valčekom refovaných 
minimálne dva refy. 
Najvyšší refovací predný roh plachty musí byť prinajmenšom 25% P nad   
Predným rohom plachty.

b. Refy musia byť upevnené, aby podopierali rovnaké 
spodný lem hlavnej plachty
výstuže. Musia byť podobnej veľkosti, pevnosti a

c. Výbava lode musí zahŕňať výbavu potrebnú na zabalenie refov na 
najvyšší ref, akcieschopný 

Posádka môže byť požiadaná, aby ukázala inštaláciu refov.
  

Obrázok 4 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

írka vrcholu hlavnej plachty ako je definované pravidlami 
obrázok 4a). 

MGU sú štvrtinová šírka (ERS G.7.4.), polovičná šírka (ERS 
rojštvrťová šírka (ERS G.7.6.). 

orná šírka (ERS G.7.7.), horný bod zadného lemu plachty 
bod rovnako vzdialený od trojštvrťového bodu zadného lemu plachty

Obrázok 3). Všetky tieto body merania musia byť pri 
najvzdialenejšej vonkajšej strane lana alebo tkanine okraja plachty 

položenou rovno. 
onkajší bod vzdialenosti (ERS.F.12.1), meraný od strany kormy 

vnútornému okraju 25-milimetrovej meracej značky namaľovanej 

adnom leme plachty odkiaľ priečne merania sú brané musia byť stanovené 
premostením akýchkoľvek dutín v zadnom leme plachty s líniami spájajúcimi 
kormové konce výstuh plachty alebo body, pri ktorých sa objavia z tkaniny plachty

lem plachty pripúšťa prírastok v plachtovej ploche, 
merač musí natiahnuť miery najbližších meracích bodov za účelom zahrnúť 

adný lem plachty do meranej plochy.  
podného lemu plachty nesmie byť väčší než 0,15 metra. Musí byť meran

od zadného rohu plachty k bodu predného rohu plachty.
zadného lemu plachty 

adného lemu hlavnej plachty je limitovaný na tri 
nasledujúcimi obmedzeniami: 

ornej výstuhy zadného lemu plachty nesmie byť väčšia než 

Vzdialenosť medzi bodom hlavy a najbližším bodom vrcholu 
vnútorného okraja vrecka hornej výstuhy zadného lemu plachty
(BLP) nesmie byť menšia než  20% P. 

najnižšie výstuhy zadného lemu plachty nesmú byť 
väčšie než 33% E a ich pozícia je voľná. 

výstuhovej lišty horného rohu plachty alebo jedna hlavová 
výstuha plachty je povolená.   

hlavnej plachte sú povolené len pozdĺž spodného lemu plachty. 
valčekom refovaných hlavných plachiet, hlavné plachty musia mať 

 
Najvyšší refovací predný roh plachty musí byť prinajmenšom 25% P nad   
Predným rohom plachty. 
Refy musia byť upevnené, aby podopierali rovnaké prekážky ako je

lavnej plachty. Toto sa týka upevňovacích ok a látkovej 
byť podobnej veľkosti, pevnosti a rozmeru. 

musí zahŕňať výbavu potrebnú na zabalenie refov na 
ref, akcieschopný počas plavby. 

Posádka môže byť požiadaná, aby ukázala inštaláciu refov. 

pravidlami ERS 

(ERS 

 je 
bodu zadného lemu plachty 

(ERS.F.12.1), meraný od strany kormy 
milimetrovej meracej značky namaľovanej 

odkiaľ priečne merania sú brané musia byť stanovené 
líniami spájajúcimi 

lachty. 

plachtovej ploche, 
merač musí natiahnuť miery najbližších meracích bodov za účelom zahrnúť 

nesmie byť väčší než 0,15 metra. Musí byť meraný 
odu predného rohu plachty. 

nesmie byť väčšia než 

adného lemu plachty 

horného rohu plachty alebo jedna hlavová 

 
musia mať 

Najvyšší refovací predný roh plachty musí byť prinajmenšom 25% P nad   

ako je 
látkovej 
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05.02.09 Staré hlavné plachty 
Hlavné plachty vyrobené podľa predchádzajúcich Pravidiel merania (edícia 1988) 
sú povolené, ale nesmú sa viac vyrábať od 1.januára 2001, iba ak 
alebo „Cruiser" a asociácia majiteľov nepov
súčasných Triedových pravidiel.
v Dodatku 3. 

 
05.03.00 Predné plachty (viď. 

Počas testovacieho obdobia štyroch rokov 
plachty sú  povolené podľa testovacích pravidiel v

 
Testovacie obdobie je predĺžené o
 

05.03.01 Predná plachta je definovaná ako 
trojuholníková plachta umiestnená
v trojuholníkovom priestore vytvorenom 
palubou, predným sťažňom a
stehom. Zadný lem plachty
presahovať za líniu od 
hlavy po bod zadného rohu plachty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ň 

05.03.02 Tam, kde je šírka vrcholu
lemu (JL) musí byť meraná medzi 
prečnievanie predného lemu
JL je dĺžka zadného lemu plachty

05.03.03 Plachtová plocha Prednej plachty (SMF) je daná
     
05.03.04 Presah spodného lemu plachty
05.03.05 Žiadne okraje alebo výstuhy plachty nesmú byť použité na 
05.03.06 Plocha Búrkovej kosatky nesmie byť väčšia ako 3,00 štvorcové metre, alebo byť 

menšia než 2,00 štvorcové metre.
05.03.07 a. Búrková kosatka musí byť vyrobená z

 materiálu (Dacron) a musí mať hrúbku nie menšiu ako 0,240 milimetra.
 b. Posádka môže byť požiadaná, aby ukázala inštaláciu Búrkovej 

 kosatky. 
 
 
 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

vyrobené podľa predchádzajúcich Pravidiel merania (edícia 1988) 
sú povolené, ale nesmú sa viac vyrábať od 1.januára 2001, iba ak loď je „Racer

asociácia majiteľov nepovoľuje hlavné plachty vyrobené podľa 
Triedových pravidiel. Kópiu z pravidla z roku 1988 je možné nájsť 

 Obrázok 5). 
očas testovacieho obdobia štyroch rokov počnúc 1.januára 2006, výstuhy 

plachty sú  povolené podľa testovacích pravidiel v Dodatku 4 – Časť 3 

Testovacie obdobie je predĺžené o 3 roky do 31.decembra 2012. 

je definovaná ako 
umiestnená 

trojuholníkovom priestore vytvorenom 
palubou, predným sťažňom a predným 

Zadný lem plachty nesmie 
 bodu kormovej 

od zadného rohu plachty. 

írka vrcholu väčšia ako 40 milimetrov, Skorigovaná dĺžka predného 
(JL) musí byť meraná medzi bodom predného rohu plachty a bodom, kde 

redného lemu a zadného lemu nie je viac než 40 milimetrov. Inak, 
ĺžka zadného lemu plachty. 
vá plocha Prednej plachty (SMF) je daná vzťahom: 

    SMF = 0,5*JL*LP 
odného lemu plachty nesmie byť väčší než 0,10 metra. 

Žiadne okraje alebo výstuhy plachty nesmú byť použité na predných plachtách.
kosatky nesmie byť väčšia ako 3,00 štvorcové metre, alebo byť 

menšia než 2,00 štvorcové metre. 
Búrková kosatka musí byť vyrobená z nelaminátového polyesterového   

musí mať hrúbku nie menšiu ako 0,240 milimetra. 
Posádka môže byť požiadaná, aby ukázala inštaláciu Búrkovej   

Obrázok 5 

vyrobené podľa predchádzajúcich Pravidiel merania (edícia 1988) 
je „Racer" 

vyrobené podľa 
je možné nájsť 

počnúc 1.januára 2006, výstuhy 

redného 
bodom, kde 

nie je viac než 40 milimetrov. Inak, 

redných plachtách. 
kosatky nesmie byť väčšia ako 3,00 štvorcové metre, alebo byť 
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05.04.00 Spinaker (viď. Obrázok 6)

05.04.01 Dĺžka zadného lemu spinakra (SL): je vzdialenosť od
k bodu zadného rohu plachty
Polovičná šírka spinakra (SMG): je vzdialenosť medzi
zadného lemu. 
Dĺžka spodného lemu s
rohov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.04.02 Na meranie ako spinakra
a. Zadné lemy plachty
b. Plachta je súmerná po línii spájajúcej Bod 

plachty. 

05.04.03 Polovičná šírka (SMG) nesmie byť 
plachty (SF). 

05.04.04 Plachtová plocha spinakra (SMS) je daná

05.04.05 SMS nesmie byť väčšia než 

05.04.06 Vzdialenosť výťahu prednej plachty
z týchto výťahov a predným stehom 
0,20 metra. Meranie výťahov plachty je brané medzi 
kolmo na predok sťažňa

05.04.07 Spinakre vyrobené podľa predchádzajúcich Pravidiel merania (edícia 2002 
alebo staršia) sú povolené, nesmú sa viac vyrábať od 1.januára 2005. 
pravidla z 2002 je možné nájsť v

05.04.08 Počas testovacieho obdobia piatich rokov počnúc 1.januára 2005, 
asymetrické spinakre sú  pripustené podľa provizórnych pravidiel 
publikovaných v Dodatku 4 

 
                           Tieto pravidlá môžu byť upravované 

Testovacie obdobie je predĺžené o
 
05.05.00 Rahno spinakra 
05.05.01 Náhradné rahno spinakra

náhrada zlomeného rahna
05.05.02 Predĺženie rahna spinakra

sťažňa k najvzdialenejšiemu vonkajšiemu 
stanovenom na jeho pripevnení k
lode.  Toto mení ERS F.14.1.
Automatické rahno spinakra
najvzdialenejšej pozícii a

 

Obrázok 6 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

brázok 6) 
pinakra (SL): je vzdialenosť od bodu hlavy 

odu zadného rohu plachty, meraná pozdĺž okraja plachty. 
pinakra (SMG): je vzdialenosť medzi polovičnými bodmi 

spinakra (SF): je vzdialenosť medzi bodmi zadných 

pinakra, plachta musí mať nasledujúce charakteristiky: 

Zadné lemy plachty sú rovnakej dĺžky. 

je súmerná po línii spájajúcej Bod hlavy so stredom spodného lemu 

(SMG) nesmie byť braná menej než 75% z Dĺžky Spodného lemu 

pinakra (SMS) je daná vzťahom: 
SMS = SL * (4 * SMG + SF) /6 

SMS nesmie byť väčšia než 19,60 štvorcových metrov. 

rednej plachty a výťahu spinakra, alebo medzi jedným 
predným stehom bodu takeláže nesmie byť väčšia než 

0,20 metra. Meranie výťahov plachty je brané medzi osami výťahov, držané 
ťažňa. 

vyrobené podľa predchádzajúcich Pravidiel merania (edícia 2002 
alebo staršia) sú povolené, nesmú sa viac vyrábať od 1.januára 2005. Kópiu 
pravidla z 2002 je možné nájsť v Dodatku 3. 

očas testovacieho obdobia piatich rokov počnúc 1.januára 2005, 
metrické spinakre sú  pripustené podľa provizórnych pravidiel 

Dodatku 4 (A4.01 a A4.02). 

Tieto pravidlá môžu byť upravované každoročne. 

Testovacie obdobie je predĺžené o tri roky do 31.decembra 2012. 

pinakra môže byť nesené na palube a použité ako 
rahna počas pretekov. 

pinakra (SPL) musí byť merané z prednej strany 
najvzdialenejšiemu vonkajšiemu koncu rahna spinakra, 

stanovenom na jeho pripevnení k sťažňu v horizontálnej pozícii na osi
.  Toto mení ERS F.14.1. 

pinakra musí byť umiestnené z kokpitu v jeho 
najvzdialenejšej pozícii a merané bez ďalšieho použitého napnutia.  

olovičnými bodmi 

adných 

podného lemu 

Dĺžky Spodného lemu 

, alebo medzi jedným 
nesmie byť väčšia než 

osami výťahov, držané 

vyrobené podľa predchádzajúcich Pravidiel merania (edícia 2002 
Kópiu 

horizontálnej pozícii na osi 
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05.05.03 Predĺženie Stožiara spinakra
 
 
05.06.00 Predný steh 

Stály predný steh, s pevnosťou nie menšou než 
 
 
05.07.00 Obmedzenie počtu plachiet
05.07.01 Plachty na palube jachty na pretekoch

• Jedna Hlavná plachta
• Dve veľké Predné plachty
• Jedna búrková kosatka
• Jeden spinaker 

05.07.02 Pred pretekmi musí byť z každej 
typu plachiet (dve veľké p
boli opečiatkované. 

05.07.03 Počas pretekov musí byť na palube búrková kosatka.
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

pinakra  (SPL) nesmie byť väčšie než 2,25 metra. 

pevnosťou nie menšou než váha lode, je povinný.  

Obmedzenie počtu plachiet 
Plachty na palube jachty na pretekoch musia byť limitované na nie viac než: 

Hlavná plachta 
Predné plachty 

Jedna búrková kosatka 

musí byť z každej lode podrobená kontrole len jedna z každého 
predné plachty). Na palube musia byť len plachty, ktoré 

Počas pretekov musí byť na palube búrková kosatka. 

každého 
lachty, ktoré 
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06.00.00 Stabilita 
06.01.00 Nastavenie merania 

Na náklonové testy pri malých uhloch náklonu a
nasledujúce: 

06.01.01 Loď musí byť v rovnakom n

06.01.02 Plutvy a daggerboardy musia byť plne zdvihnuté, okrem 
daggerboardy, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli permanentne spustené,  a
náležite zabezpečené, môžu byť nechané v

06.01.03 Keď sa ťažké okrajové súčasti trupu
umiestnené v centrálnej pozícii pre základné meranie testu stability 
a v najnepriaznivejšej pozícii pre meranie pri 

06.01.04 Keď je použié na vrchole
stability musia byť vykonané so zariadením v

06.02.00 Stabilita pri 
06.02.01 Pomocou výťahu plachty alebo akoukoľvek inou fungujúcou 

byť umiestnený naprieč loďou
s váhou 20 kilogramov pripevnených k
zavesenia váhy musí byť 2,25 metra. Test musí byť vykonaný na oboch stranách. 
Priemerný uhol náklonu nesmie presiahnuť 15 stupňov (viď

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.02.02 Tam, kde je maximálna šírka viac než 3,85 metrov od provy, stožiar musí byť 
umiestnený v 3,85 metra. 

 
06.03.00 Stabilita pri 90 stupňoch náklonu

 
06.03.01 Loď je ťahaná na bok, až kým jej 

pripevnených tak blízko ako je to možné k
túto váhu. Ak uhol náklonu sa zvýši, loď neprejde testom (viď

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.03.02 Loď je ťahaná v pozícii posádkou

Obrázok 7 

Obrázok 8 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

 
Na náklonové testy pri malých uhloch náklonu a pri 90 stupňoch náklonu, sa uplatňuje 

nastavení merania ako pre váženie (viď. 04.01.00) 

musia byť plne zdvihnuté, okrem plutiev alebo 
ktoré sú navrhnuté tak, aby boli permanentne spustené,  a ktoré sú 

môžu byť nechané v takej pozícii (viď. 04.05.03).  

krajové súčasti trupu môžu priečne pohybovať, musia byť 
centrálnej pozícii pre základné meranie testu stability 

najnepriaznivejšej pozícii pre meranie pri malých uhloch a pri 90 stupňoch. 

Keď je použié na vrchole sťažňa nafukovacie nestále zariadenie, testy 
stability musia byť vykonané so zariadením v pozícii. 

Stabilita pri malých uhloch náklonu  
Pomocou výťahu plachty alebo akoukoľvek inou fungujúcou takelážou, stožiar 

oďou pri maximálnej šírke lode a súbežne s vodoryskou 
váhou 20 kilogramov pripevnených k nej. Vzdialenosť medzi trupom a bodom 

zavesenia váhy musí byť 2,25 metra. Test musí byť vykonaný na oboch stranách. 
Priemerný uhol náklonu nesmie presiahnuť 15 stupňov (viď. Obrázok 7). 

Tam, kde je maximálna šírka viac než 3,85 metrov od provy, stožiar musí byť 
 

Stabilita pri 90 stupňoch náklonu 

, až kým jej bokorys je vertikálny s váhou 10 kilogramov 
pevnených tak blízko ako je to možné k sťažňovému bodu hlavy. Loď musí niesť 

túto váhu. Ak uhol náklonu sa zvýši, loď neprejde testom (viď. Obrázok 8). 

osádkou, pod výhradnou zodpovednosťou kapitána.      

pri 90 stupňoch náklonu, sa uplatňuje 

ktoré sú 

, stožiar musí 
vodoryskou 

bodom 
zavesenia váhy musí byť 2,25 metra. Test musí byť vykonaný na oboch stranách. 

váhou 10 kilogramov 
musí niesť 

.       
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07.00.00  Plávateľnosť 
07.01.00 Celkový objem, zahŕňajúci vlastný objem 

nesmie byť menej než je váha v
zvýšená o 51 kilogramov.

07.02.00 Objem plávateľnosti a jeho prerozdelenie musí dovoliť 
vo vzpriamenej pozícii s palubou nad hl
zaplavená. 

07.03.00 Dodatočné objemy plávateľnosti musia byť vyrobené z
materiálu (polyuretán, ľahčený alebo extrudovaný polystyrén). 
k trupu alebo jeho konštrukcii za ú
konštrukčnému zlyhaniu. 
Vodotesné objemy musia byť vyplnené penou, ako je opísané.
Iba objemy pod bokorysom
Nafúknuté objemy sú zakázané.

07.04.00 Inštrukcie k plávateľnosti sú vydané asociáciou IMCCA. Tieto nie sú pravidlá.
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Celkový objem, zahŕňajúci vlastný objem trupu a konštrukcie, meraného v litroch, 
nesmie byť menej než je váha v nastaveniach merania, meraná v kilogramoch, 

51 kilogramov. 

jeho prerozdelenie musí dovoliť lodi, aby plávala 
palubou nad hladinou a adekvátnou stabilitou, keď je úplne 

Dodatočné objemy plávateľnosti musia byť vyrobené z kompaktného penového 
materiálu (polyuretán, ľahčený alebo extrudovaný polystyrén). Musia byť pripevnené 

alebo jeho konštrukcii za účelom vyhnutia sa akémukoľvek pohybu alebo 
 

Vodotesné objemy musia byť vyplnené penou, ako je opísané. 
okorysom musia byť považované za súčasť objemu plávateľnosti.

Nafúknuté objemy sú zakázané. 

plávateľnosti sú vydané asociáciou IMCCA. Tieto nie sú pravidlá. 

litroch, 
kilogramoch, 

adekvátnou stabilitou, keď je úplne 

kompaktného penového 
Musia byť pripevnené 

čelom vyhnutia sa akémukoľvek pohybu alebo 

súčasť objemu plávateľnosti. 
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08.00.00  Ubytovanie 
08.01.00 Okná 

Jedno alebo dve okná s celkovou plochou nie menšou než 0,05 štvorcového metra 
musia poskytnúť dostatok svetla do kabíny.

 
08.02.00 Lôžka 
08.02.01 Minimálne tri trvalé lôžka musia byť na lodi nie menšie než nasledujúcich rozmerov:

1,85 metra dlhé, 0,55 metra široké na jednom konci,
konci (viď. Obrázok 9). 

 

 

 

 

 

 

 
 

08.02.02 V prípade dvojlôžok alebo V
0,45 metra (viď. Obrázok 10)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.02.03 Ponad celú plochu lôžka, minimálna svetlá výška braná nad lôžkom (bez 

matraca) nesmie byť menšia než 0,35 metra (viď obrázok 11). 
 
 

Obrázok 9 

Obrázok 10 

Obrázok 11 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

celkovou plochou nie menšou než 0,05 štvorcového metra 
musia poskytnúť dostatok svetla do kabíny. 

Minimálne tri trvalé lôžka musia byť na lodi nie menšie než nasledujúcich rozmerov:
metra široké na jednom konci, 0,35 metra široké na druhom 

alebo V-lôžok, šírka na najužšom konci môže byť zredukovaná na 
brázok 10) 

Ponad celú plochu lôžka, minimálna svetlá výška braná nad lôžkom (bez 
matraca) nesmie byť menšia než 0,35 metra (viď obrázok 11).  

minimálne rozmery 

minimálne rozmery 

celkovou plochou nie menšou než 0,05 štvorcového metra 

Minimálne tri trvalé lôžka musia byť na lodi nie menšie než nasledujúcich rozmerov: 
široké na druhom 

lôžok, šírka na najužšom konci môže byť zredukovaná na 
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08.02.04 Každé lôžko musí mať na jednom konci minimálnu svetlú výšku 0,85 
prinajmenšom 0,40 metra dlhou a
plocha kabínovej podlahy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.02.05 Svetlá výška nad povrchom lôžka je 

postupujúceho  na bočnú konštrukciu.

08.02.06 U lodí postavených po 31.decembri 2001, predné lôžko(a) nesmie byť odchýlené viac než 
3 stupne od horizontály. 

 
 
08.03.00 Stojná výška v kajute
08.03.01 Minimálna stojná výška 1,15 metra musí byť 

kabínovej podlahy nie menšej než 0,30 štvorcového metra a
metra, umiestnenej medzi dvoma lôžkami (viď obrázok 13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
08.03.02 Tam, kde kryt plutvy alebo daggerboard alebo akákoľvek konštrukcia rozdeľuje bližšie 

vymedzenú plochu podlahy kabíny voči 
základných plôch, ale žiadna plocha nesmie byť braná do úvahy, ak nezahŕňa minimálne 
jednu štvorcovú plochu 0,30 krát 0,30 metra (viď

 
 
 
 
 
 

Obrázok 12 

Obrázok 13 

objem nad 
základným povrchom
0,30x0,30 m

základný povrch 
0,30x0,30 m

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Každé lôžko musí mať na jednom konci minimálnu svetlú výšku 0,85 metra nad plochou 
prinajmenšom 0,40 metra dlhou a 0,40 metra širokou (viď. Obrázok 12). Žiadna priľahlá 

podlahy, ako je opísané v 08.04.04,  nie je požadovaná.

Svetlá výška nad povrchom lôžka je meraná vertikálne od rovného povrchu 
postupujúceho  na bočnú konštrukciu. 

postavených po 31.decembri 2001, predné lôžko(a) nesmie byť odchýlené viac než 
 

ajute 
výška 1,15 metra musí byť poskytnutá nad voľnou úrovňou plochy 

kabínovej podlahy nie menšej než 0,30 štvorcového metra a po celej minimálnej šírke 0,30 
metra, umiestnenej medzi dvoma lôžkami (viď obrázok 13). 

Tam, kde kryt plutvy alebo daggerboard alebo akákoľvek konštrukcia rozdeľuje bližšie 
vymedzenú plochu podlahy kabíny voči stojnej výške, celková plocha musí byť súčet 
základných plôch, ale žiadna plocha nesmie byť braná do úvahy, ak nezahŕňa minimálne 

u štvorcovú plochu 0,30 krát 0,30 metra (viď. Obrázok 14).  

 
základným povrchom 
0,30x0,30 m 

minimálna vzdialenosť medzi 
lôžkami = 0,30 m mini 

základný povrch 
0,30x0,30 m rovná plocha kabínovej podlahy

stojná výška v kajute = 1,15 m

metra nad plochou 
Žiadna priľahlá 

08.04.04,  nie je požadovaná.  

meraná vertikálne od rovného povrchu 

postavených po 31.decembri 2001, predné lôžko(a) nesmie byť odchýlené viac než 

poskytnutá nad voľnou úrovňou plochy 
po celej minimálnej šírke 0,30 

Tam, kde kryt plutvy alebo daggerboard alebo akákoľvek konštrukcia rozdeľuje bližšie 
výške, celková plocha musí byť súčet 

základných plôch, ale žiadna plocha nesmie byť braná do úvahy, ak nezahŕňa minimálne 

rovná plocha kabínovej podlahy 
stojná výška v kajute = 1,15 m 
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08.04.00 Plocha na sedenie 
08.04.01 Za účelom pohodlného sedenia, minimálna 

alebo sedadla musí byť zabezpečená po minimálnej šírke 0,40 metra naprieč minimálnou 
celkovou dĺžkou 1,80 metra (každý prvok utvárajúci túto dĺžku nesmie byť menší než 
0,40 metra) a nad vertikálnymi čelami predných strán lôžok (viď
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.04.02 Plochy na sedenie rôznych sedadiel sa nesmú prekrývať.

08.04.03 Plochy na sedenie a lôžková plocha 

08.04.04 Ku každému prvku plochy na sedenie, ako je vyššie uvedené, musí byť priľahlý prvok 
plochy podlahy kabíny nie menší než 0,30 krát 0,30 metra, 
s požiadavkami O8.03.01
vymedzenej plochy na sedenie (viď

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 

Obrázok 15 

Obrázok 16 

objem nad 
základným povrchom
0,30x0,30 m 

súčet dĺžok bližšie 
vymedzených plôch 
a+b+b >=  1,80 m 

základná plocha 
>= 0,40x0,40 m mini 
stojná výška v kajute 
0,85 m mini 

plocha na sedenie

súčet dĺžok bližšie 
vymedzených plôch 
a+b+b >=  1,80 m 

vzťah plocha na sedenie 
plocha kabínovej podlahy

minimálne priľahlé plochy
kabínovej podlahy 0,30x0,30 m

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Za účelom pohodlného sedenia, minimálna stojná výška 0,85 metra nad spodkom lôžok 
alebo sedadla musí byť zabezpečená po minimálnej šírke 0,40 metra naprieč minimálnou 
celkovou dĺžkou 1,80 metra (každý prvok utvárajúci túto dĺžku nesmie byť menší než 

nad vertikálnymi čelami predných strán lôžok (viď. Obrázok 15).

rôznych sedadiel sa nesmú prekrývať. 

lôžková plocha (viď. 08.02.01 po 08.02.06) sa môžu prekrývať.

Ku každému prvku plochy na sedenie, ako je vyššie uvedené, musí byť priľahlý prvok 
plochy podlahy kabíny nie menší než 0,30 krát 0,30 metra, zhodujúci sa 

požiadavkami O8.03.01, majúc jednu stranu vertikálne na jednej strane bližšie 
edenie (viď. Obrázok 16).  

základným povrchom 

minimálna vzdialenosť medzi 
lôžkami = 0,30 m mini 

kryt plutvy a 
výstuže 

 

c < 0,40 m nespĺňa podmienky 
ako plocha na sedenie 

plocha na sedenie rovná plocha kabínovej podlahy

plocha na sedenie 

rovná plocha kabínovej podlahy
vzťah plocha na sedenie - 
plocha kabínovej podlahy 

minimálne priľahlé plochy 
kabínovej podlahy 0,30x0,30 m 

nad spodkom lôžok 
alebo sedadla musí byť zabezpečená po minimálnej šírke 0,40 metra naprieč minimálnou 
celkovou dĺžkou 1,80 metra (každý prvok utvárajúci túto dĺžku nesmie byť menší než 

brázok 15). 

sa môžu prekrývať. 

Ku každému prvku plochy na sedenie, ako je vyššie uvedené, musí byť priľahlý prvok 

, majúc jednu stranu vertikálne na jednej strane bližšie 

0,40 m nespĺňa podmienky 

rovná plocha kabínovej podlahy 

rovná plocha kabínovej podlahy 
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08.04.05 Plochy podlahy kabíny priľahlé k
 
 
08.05.00 Oslobodenie 
 
08.05.01 Lodiam, postaveným pred 1.januárom 2002, ale nespĺňajúcim požiadavky 

udelená výnimka, ak neexistuje rozumný spôsob
pravidlám. 

 
 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Plochy podlahy kabíny priľahlé k rôznym sedadlám sa môžu prekrývať. 

, postaveným pred 1.januárom 2002, ale nespĺňajúcim požiadavky Časti 8 môže byť 
neexistuje rozumný spôsob upraviť loď tak, aby presne zodpovedala 

asti 8 môže byť 
oď tak, aby presne zodpovedala 
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09.00.00 Rôzne 
09.01.00 Vyrovnávací moment posádky

Len popruhy sú dovolené, a

09.02.00 Navigačné pomôcky  
Všetky elektronické navigačné pomôcky sú dovolené
trhu v čase nákupu. 
 

09.03.00 Bezpečnostná výbava
09.03.01 Každá Loď musí mať na palube všetku náležitú 

smernicami. 

09.03.02 Nasledujúca výbava musí byť na palube, dokonca keď nie je požadovaná miestnymi smernicami:
• 1 záchranná vesta pre každého člena 
• 1 záchranné koleso (môže byť typu podkovy)
• 1 lodný hák; 
• 1kormové veslo alebo pár vesiel s
• 1 vedro (10 litrov minimum)
• 1 kotva alebo viacramenná kotva (5 kilogramov minimum) s

reťaze (priemer 6 milimetrov) a
milimetrov); 

• 1 ťažné lano. 

09.03.03 Technické špecifikácie záchrannej výbavy sa nachádzajú v
 

 
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Vyrovnávací moment posádky 
Len popruhy sú dovolené, a len v kokpite. Akékoľvek iné zariadenia ako trapézy sú zakázané.

 
Všetky elektronické navigačné pomôcky sú dovolené ak sú v súčasnej dobe dostupné na 

výbava 
Každá Loď musí mať na palube všetku náležitú bezpečnostnú výbavu požadovanú miestnymi 

Nasledujúca výbava musí byť na palube, dokonca keď nie je požadovaná miestnymi smernicami:
1 záchranná vesta pre každého člena posádky; 
1 záchranné koleso (môže byť typu podkovy); 

lo alebo pár vesiel s vidlicou na veslo alebo dvomi párovými veslami
1 vedro (10 litrov minimum); 
1 kotva alebo viacramenná kotva (5 kilogramov minimum) s minimálne 5 metrami 
reťaze (priemer 6 milimetrov) a s minimálne 20 metrami lana (priemer 10 

Technické špecifikácie záchrannej výbavy sa nachádzajú v Dodatku 2. 

kokpite. Akékoľvek iné zariadenia ako trapézy sú zakázané. 

súčasnej dobe dostupné na 

výbavu požadovanú miestnymi 

Nasledujúca výbava musí byť na palube, dokonca keď nie je požadovaná miestnymi smernicami:  

vidlicou na veslo alebo dvomi párovými veslami; 

minimálne 5 metrami 
minimálne 20 metrami lana (priemer 10 
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Dodatok 1 – Sériové lode 
Revidované November 2004 - December
Vzťahuje sa na pravidlo 07.04.03 
A1.01 Aby sa kvalifikovali ako Sériové Micro, 

a. Referenčná loď série bola prehlásená ako 
pravidla zahŕňajúceho všetky príznačné pre sériové 
musí byť vydaný národným meračom 

b. Riadiaci orgán je stanovený. Tento 
• medzinárodná asociácia majiteľov
• skupina národných asociácií majiteľov
• národná asociácia majiteľov
• skupina národných asociácií
• národná asociácia triedy 
• medzinárodná asociácia

c. Riadiaci orgán vydáva Listinu 
meračom od asociácie IMCCA. 

d. Minimálne desať lodí, identických s
Zástupca národnej IMCCA alebo merač národnej Micro triedy môže udeliť dočasný štatút sériovej 
lode hneď ako výroba začala, pod podmienkou, že staviteľ ukáže 
10 Lodí, a má výrobnú kapacitu na výrobu. Tento štatút môže byť potvrdený 
asociáciou IMCCA pokiaľ  je vyrobených

e. Loď konkurenta musí tiež byť 

A1.02 V prípade nesúladu, za predpokladu zlepšenia výkonu, 
predpokladu, že vyhovie všetkým požiadavkam 
V prípade nesúladu, za predpokladu nezlepšenia výkonu, majiteľovi môže byť udelené primeraný 
odklad, aby napravil nesúlad, ak to bude potrebné.

A1.03 Riadiaci orgán môže chcieť zmeniť charakteristiky série. Pre takto 
ako sériová loď, sa musí týkať nasledujúce:

a. úprava musí byť schválená Národnou 

b. minimálne desať takto upravených
sa začala, podľa A.01.d. 

A1.04 Kvôli rozmanitosti sérií, musia byť rozdelené medzi dve Divízie: „Racer
charakteristík. 
Aby patrili do Divízie „Racer" a „Cruiser
požiadavky:  
 

 
Minimálna váha 
Maximálna dĺžka sťažňa 
Maximálna dĺžka výšky hlavnej plachty

Stabilita pri malých uhloch 
Stabilita pri 90° 
Stojná výška 
Matrace na lôžkach 
Drez, sporák, skladovací priestor 
Poznámka: Pre lode "Racer" je odporúčaná hmotnosť pre test stability pri 90° 

  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

 
December 2006  

Aby sa kvalifikovali ako Sériové Micro, lode musia spĺňať nasledujúce kritériá:  

série bola prehlásená ako odpovedajúca všetkým ustanoveniam Micro
ravidla zahŕňajúceho všetky príznačné pre sériové lode, a kompletný Premeriavací 

vydaný národným meračom lodnej triedy Micro Class.  

Tento orgán môže byť: 
medzinárodná asociácia majiteľov; 
skupina národných asociácií majiteľov; 
národná asociácia majiteľov; 
skupina národných asociácií triedy Micro Class; 

triedy Micro Class; 
medzinárodná asociácia triedy Micro Cupper (IMCCA). 

Riadiaci orgán vydáva Listinu špecifikácií. Tento referenčný dokument je k dispozícii 
IMCCA.  

, identických s originálom bolo vyrobených. 
árodnej IMCCA alebo merač národnej Micro triedy môže udeliť dočasný štatút sériovej 

hneď ako výroba začala, pod podmienkou, že staviteľ ukáže svoj zámer vyrobenia 
má výrobnú kapacitu na výrobu. Tento štatút môže byť potvrdený každo

vyrobených menej než 10 lodí. 
konkurenta musí tiež byť odpovedajúca originálnej lodi série.  

prípade nesúladu, za predpokladu zlepšenia výkonu, loď musí byť klasifikovaná ako „prototyp
predpokladu, že vyhovie všetkým požiadavkam Pravidiel lodnej triedy Micro Class. 

prípade nesúladu, za predpokladu nezlepšenia výkonu, majiteľovi môže byť udelené primeraný 
odklad, aby napravil nesúlad, ak to bude potrebné.   
Riadiaci orgán môže chcieť zmeniť charakteristiky série. Pre takto upravené lode, aby sa kvalifikovali 

, sa musí týkať nasledujúce: 

musí byť schválená Národnou asociáciou triedy Micro Class, na návrh národného merača

takto upravenýchl bolo postavených a predaných, alebo výroba najmenej 10 

Kvôli rozmanitosti sérií, musia byť rozdelené medzi dve Divízie: „Racer" a „Cruiser" podľa ich 

a „Cruiser", charakteristiky každej série musia spĺňať nasledujúce 

Pravidlo Racer Cruiser
04.03.01 540 kilogramov 560 kilogram

 8,20 metra 7,70 metr
lavnej plachty “P” 05.02.02 7,60 metra 6,85 metr

06.02.00 12,5 stupňa 10 stupňa

06.03.00 10 kilogramov 15 kilogram

08.03.01 1,20 metra 1,25 metr

 3 3

  Odporúčaný Povinný

" je odporúčaná hmotnosť pre test stability pri 90°  12 kilogramov

úca všetkým ustanoveniam Micro Class 
kompletný Premeriavací protokol 

dispozícii všetkým 

árodnej IMCCA alebo merač národnej Micro triedy môže udeliť dočasný štatút sériovej 
zámer vyrobenia najmenej 

každoročne 

musí byť klasifikovaná ako „prototyp" za 
 

prípade nesúladu, za predpokladu nezlepšenia výkonu, majiteľovi môže byť udelené primeraný 

, aby sa kvalifikovali 

, na návrh národného merača; 

predaných, alebo výroba najmenej 10 lodí 

podľa ich 

, charakteristiky každej série musia spĺňať nasledujúce 

Cruiser 
kilogramov 

metra 
metra 

stupňa 
kilogramov 

metra 
3 

Povinný 
kilogramov (06.03.00). 
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A1.05 Pre obidve divízie, takeláž pripevnená ku 
upínačiek, 1 pár spodných upínačiek, 1 zadný steh.

A1.06 Za účelom merania a kalkulácie h
bodu vzdialenosti „E" musia byť presne hodnotami meranými na referenčnej

A1.07 IMCCA Technický výbor, každý rok, zoznam 
„Racer“ alebo „Cruiser“ po návrhu zoznamu asociácie 

A1.08 Lode Micro Class postavené v sér
alebo „Cruiser“ trieda musia byť tak zachované, i
nemala vyhovovať novým smerniciam.

A1.09 Stavanie sériovej Lode jednotlivcom je povolené, ak plány sú publikované, dostupné na trhu, 
a výroba najmenej 10 Lodí je naplánovaná.

A1.10 Ak výroba je už schválená, stavanie jednotlivcami musí byť povolené riadiacim orgánom. 
boli postavené tým spôsobom musia prísn
orgánu a musia obdržať Premeriavací 
triedy Micro Class. 

A1.11 Čo sa týka nových sérií, naplánovaných
Národnej asociácii triedy Micro Class
vymedzujúcu predovšetkým divíziu spolu s

A1.12 Plávateľnosť 
a. Všetky sériové lode od komerčných výrobcov postavené po 31.decembri 2004 musia mať 

plávateľnosť nainštalovanú výrobcom a
predtým, ako je im uznaný štatút sériovej 

b. Čo sa týka niektorých starých 
nemôže byť dosiahnutá podľa Časti 7 (07.00.00). Objem nafukovacej plávateľnosti môže byť 
akceptovaný pod podmienkou, že 
protokole referenčnej lode
zaplavená. 

 
 
 
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

pripevnená ku sťažňu je obmedzená na: 1 predný steh, 1 pár 
upínačiek, 1 pár spodných upínačiek, 1 zadný steh. 

hlavnej plachty, hodnoty výšky hlavnej plachty „P"
musia byť presne hodnotami meranými na referenčnej lodi. 

, každý rok, zoznam typov sériových Lodí kvalifikujúcich sa pod Divíziou 
„Racer“ alebo „Cruiser“ po návrhu zoznamu asociácie NMCA.  

sérii viac než 50 lodí 1.januára 1988 a schválené ako „Racer“ trieda 
tak zachované, i keby jedna z ich charakteristík, ťažko uprav

nemala vyhovovať novým smerniciam. 

jednotlivcom je povolené, ak plány sú publikované, dostupné na trhu, 
je naplánovaná. 

Ak výroba je už schválená, stavanie jednotlivcami musí byť povolené riadiacim orgánom. 
boli postavené tým spôsobom musia prísne vyhovovať charakteristikám a stanoveniam riadiaceho 

musia obdržať Premeriavací protokol vydaný oficiálnym meračom ich národnej asociácie 

naplánovaných na stavbu jednotlivcami, podrobný plán musí
triedy Micro Class, ktorá premeria prvú postavenú loď a založí Listinu 

ivíziu spolu s meracím formulárom potvrdzujúcim zhodu každej 

od komerčných výrobcov postavené po 31.decembri 2004 musia mať 
plávateľnosť nainštalovanú výrobcom a kontrolovanú na referenčnej lodi národným meračom 
predtým, ako je im uznaný štatút sériovej lode. 

Čo sa týka niektorých starých lodí v divíziách „Cruiser“ a „Racer", požadovaná plávateľnosť 
nemôže byť dosiahnutá podľa Časti 7 (07.00.00). Objem nafukovacej plávateľnosti môže byť 
akceptovaný pod podmienkou, že sú nainštalované ako je spomenuté na Premeriavacom 

ode. Toto by malo zaručiť, že loď pláva v normálnej pozícii, keď je 

je obmedzená na: 1 predný steh, 1 pár 

 a vonkajšieho 
 

kvalifikujúcich sa pod Divíziou 

ako „Racer“ trieda 
ich charakteristík, ťažko upraviteľná, 

jednotlivcom je povolené, ak plány sú publikované, dostupné na trhu, 

Ak výroba je už schválená, stavanie jednotlivcami musí byť povolené riadiacim orgánom. Lode, ktoré 
stanoveniam riadiaceho 

vydaný oficiálnym meračom ich národnej asociácie 

jednotlivcami, podrobný plán musí byť predložený 
Listinu špecifikácií, 

meracím formulárom potvrdzujúcim zhodu každej lode. 

od komerčných výrobcov postavené po 31.decembri 2004 musia mať 
národným meračom 

, požadovaná plávateľnosť 
nemôže byť dosiahnutá podľa Časti 7 (07.00.00). Objem nafukovacej plávateľnosti môže byť 

sú nainštalované ako je spomenuté na Premeriavacom 
normálnej pozícii, keď je 
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Dodatok 2 – Špecifikácie bezpečnostných
Vzťahuje sa na 09.03.03 

 
 
A2.01  Lodný hák 

Lodný hák je samostatné záchranné zariadenie a
zariadením požadovaným pravidlom merania. Dĺžka nesmie byť menej než 1,10 metra. Rúčka musí byť 
pevná, vyrobená z dreva alebo kovu a
schopný chytiť rúrku priemeru  30 milimetrov

A2.02  Pádla alebo veslá 
Pádla alebo veslá musia mať dĺžku nie menšiu ako 1,2
0,15 krát 0,30 metra. Rúčka musí byť pevná, vyrobená z
menší ako 20 milimetrov. 

A2.03  10 litrové vedro 
Vedro musí mať kruhový prierez a musí byť vybavené pevnou rúčkou 
metra. 

A2.04  Ťažný systém 
Ťažný systém zahŕňa ťažné lano a upevňovacie prostriedky na 

a. Ťažné lano: 
• Dĺžka nie menšia než 10 metrov.
• Priemer nie menší než 10 milimetrov.
• Špecifická hmotnosť nie menšia ako voda.

b. Pozícia upevňovacích bodov: 
• Nesmú byť mimo dosahu 
• Jeden bod v prvých 20% 
• Dva body v posledných 20% 

menej než 0,80 metra jeden od druhého.
c. Špecifikácie upevňovacích bodov:

• Môžu byť rohatky, vyväzovac
• Zasekávačky musia byť 150 milimetrov dlhé a
• Oká musia byť z nehrdzavejúcej ocele, prierez nie menej než 6 milimetrov, vnútorný 

priemer nie menej ako 20 milimetrov.

d. Minimálna záťaž: 
Akýkoľvek z upevňujúcich bodov musí odolať záťaži nie menšej než 1500 kilogramov.

 
 
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

bezpečnostných potrieb 

Lodný hák je samostatné záchranné zariadenie a nesmie byť kombinované s iným záchranným 
zariadením požadovaným pravidlom merania. Dĺžka nesmie byť menej než 1,10 metra. Rúčka musí byť 

dreva alebo kovu a jej priemer nesmie byť menší ako 20 milimetrov. Hák musí byť 
priemeru  30 milimetrov. 

musia mať dĺžku nie menšiu ako 1,20 metra a hnacia časť musí byť nie menšia ako 
0,15 krát 0,30 metra. Rúčka musí byť pevná, vyrobená z dreva alebo kovu a jej priemer nesmie byť 

musí byť vybavené pevnou rúčkou a lanom nie menším než 1,50 

upevňovacie prostriedky na lodi. 

Dĺžka nie menšia než 10 metrov. 
Priemer nie menší než 10 milimetrov. 
Špecifická hmotnosť nie menšia ako voda. 

 
Nesmú byť mimo dosahu posádky. 

prvých 20% dĺžky trupu. 
posledných 20% dĺžky trupu, umiestnené symetricky na oboch stranách a

menej než 0,80 metra jeden od druhého. 
Špecifikácie upevňovacích bodov: 

, vyväzovacie stĺpiky alebo oká. 
Zasekávačky musia byť 150 milimetrov dlhé a 20 milimetrov široké. 

nehrdzavejúcej ocele, prierez nie menej než 6 milimetrov, vnútorný 
priemer nie menej ako 20 milimetrov. 

pevňujúcich bodov musí odolať záťaži nie menšej než 1500 kilogramov.

iným záchranným 
zariadením požadovaným pravidlom merania. Dĺžka nesmie byť menej než 1,10 metra. Rúčka musí byť 

milimetrov. Hák musí byť 

hnacia časť musí byť nie menšia ako 
jej priemer nesmie byť 

lanom nie menším než 1,50 

umiestnené symetricky na oboch stranách a nie 

nehrdzavejúcej ocele, prierez nie menej než 6 milimetrov, vnútorný 

pevňujúcich bodov musí odolať záťaži nie menšej než 1500 kilogramov. 
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Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
Dodatok 3 – Staré Pravidlá
stále platné pre niektoré lode 
 

A3.01.00 Hlavné plachty 
 Vzťahuje sa na Pravidlo 05.02.09 
A3.01.01 Plachtová plocha hlavnej plachty

     SMGV
A3.01.02 Výška (P) 

P musí byť meraná medzi vnútornými okrajmi dvoch „jedno
umiestnených na sťažni. Dol
lišty horného rohu  hlavnej plachty
natiahnutiu vrcholu lodného rahna v
spodnom  leme plachty, alebo značnému natiahnutiu línie spájajúcej 
plachty k bodu predného rohu plachty
naklonený k rahnu.  

 
A3.01.03 Šírky 

§ E1 musí byť Maximálny 
rozmer pozdĺžneho 
oplachtenia vrcholu hlavnej 
plachty. 

§ E2, E3 a E4 musia byť 
trojštvrťová šírka,  
polovičná šírka a 
štvrtinová šírka 
(viď. Obrázok 3a). 

§ E5 je vonkajší bod 
vzdialenosti (ERS.F.12.1), 
meraný od strany kormy 
sťažňa ku vnútornému 
okraju 
25-milimetrovej meracej 
značky namaľovanej 
na rahne.  

Všetky tieto body merania 
musia byť pri najvzdialenejšej 
vonkajšej strane lana alebo 
tkanine okraja plachty 
s plachtou položenou rovno.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Staré Pravidlá 

05.02.09 – nahradiť existujúce 05.02.00 týmto: 

hlavnej plachty (SMGV) je daná: 

SMGV = P*0,25*(0,5*E1+E2+E3+E4+0,5*E5) 

P musí byť meraná medzi vnútornými okrajmi dvoch „jedno-palcových" značiek limitu
Dolný okraj značky vrchného limitu zodpovedá vrcholu výstuhovej 

lavnej plachty. Vrchný okraj značky dolného limitu zodpovedá značnému
vrcholu lodného rahna v prípade, že hlavná plachta je plne pripevnená pri 

, alebo značnému natiahnutiu línie spájajúcej bod zadného rohu 
rohu plachty v prípade, že spodný lem hlavnej plachty

Maximálny 

lavnej 

(ERS.F.12.1), 
strany kormy 

ku vnútornému 

milimetrovej meracej 

Všetky tieto body merania 
najvzdialenejšej 

vonkajšej strane lana alebo 

položenou rovno. 

Obrázok 3a 

1/4 skladania 
zadného lemu d na 
P3 dáva P2 na 
zadnom leme 

1/4 skladania 
zadného lemu 
dáva P3
leme 

načiek limitu 
výstuhovej 

limitu zodpovedá značnému 
je plne pripevnená pri 

od zadného rohu 
lavnej plachty nie je 

1/4 skladania 
zadného lemu d na e 

P3 na zadnom 
 

1/4 skladania 
zadného lemu e na 
P3 dáva P4 na 
zadnom leme 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
 

A3.01.04 Body na zadnom leme plachty
premostením akýchkoľvek dutín v
výstuh plachty alebo body, pri ktorých sa objavia z

A3.01.05 Presah spodného lemu plachty nesmie byť väčší než 0,15 metra. Musí byť meraný od línie 
spájajúcej bod zadného rohu plachty

A3.01.06 Výstuhy 
Počet výstuh v hlavnej plachte 
než 0,25*vonkajší bod vzdialenosti
 

A3.02.00 Spinakre 
Vzťahuje sa na Pravidlo 05.04.08

A3.02.01 Plachtová plocha spinakra (SMS) je daná

      

A3.02.02 SMS nesmie byť väčšia než 18,50
 

 
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

adnom leme plachty odkiaľ priečne merania sú brané musia byť stanovené 
remostením akýchkoľvek dutín v zadnom leme plachty s líniami spájajúcimi kormové konce 

výstuh plachty alebo body, pri ktorých sa objavia z tkaniny plachty. 
Presah spodného lemu plachty nesmie byť väčší než 0,15 metra. Musí byť meraný od línie 

od zadného rohu plachty k bodu predného rohu plachty. 

lavnej plachte musí byť obmedzený na tri. Dĺžka výstuhy nesmie byť väčšia 
onkajší bod vzdialenosti lodného rahna (viď. ERS F.12.1). 

05.04.08 – nahradiť existujúce 05.04.04 a 05.04.05 týmto:

pinakra (SMS) je daná vzťahom: 

 SMS = 0,41*SL*(SMG+SF) 

18,50 štvorcových metrov. 

ia sú brané musia byť stanovené 
líniami spájajúcimi kormové konce 

Presah spodného lemu plachty nesmie byť väčší než 0,15 metra. Musí byť meraný od línie 

nesmie byť väčšia 

týmto: 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 

 

Dodatok 4 – Testovacie pravidlá
tieto pravidlá sú v testovacom období a
nezodpovedá za plachty, ktoré sa stanú zastaranými kvôli zmene testovacích pravidiel.
 

A4.01.00     Asymetrické spinakre
(05.04.00)        Vzťahuje sa na Triedové pravidlo 05.04.00

Toto pravidlo bolo zavedené v
rokov predĺžené o

 
A4.01.01 Asymetrické spinakre sú povolené len v
A4.01.02 a. Predný lem spinakra (SLu): je vzdialenosť od 
(05.04.01) 
 b. Zadný lem spinakra (SLu): je vzdialenosť od 

c. Polovičná Šírka spinakra (SMG): je vzdialenosť medzi polovičným bodom 
 predného lemu,  rovnakovzdialeného medzi 
 hlavy, a polovičným b
d. Dĺžka spodného lemu
 ku zadnému rohu, meraná na rovnej línii.

A4.01.03 Polovičná šírka (SMG) nesmie byť braná menej ako 75% 
(05.04.03) spinakra (SF). 
A4.01.04 Dĺžka spodného lemu (SF)
NOVÉ  čeleňa, viď. A4.02.02.b.) a p

1,125*STL. 
A4.01.05 Plachtová plocha asymetrického 
(05.04.04)     SMAS
A4.01.06 SMS nesmie byť väčšia než 19,60
(05.04.05)       

 
A4.02.00   Spinakrové rahná a čelene
(05.05.00)     Vzťahuje sa na Triedové pravidlo 05.05.00 

 Toto pravidlo bolo zavedené v
rokov predĺžené o

 
A4.02.01 Náhradné rahno spinakra alebo 
(05.05.01) náhrada zlomeného rahna spinakra
A4.02.02 a. Predĺženie stožiara spinakra
(05.05.02)  k najvzdialenejšiemu vonkajšiemu koncu 

 pripevnení k sťažňu v horizontálnej pozícii na osi 
 Automatický Stožiar spinakra
 najvzdialenejšej pozícii a

 b. Koncová vzdialenosť čeleňa
 ku prednému koncu čeleňa.

 c. Keď  nie je používaný na nastavenie asymetrického spinakra
 stiahnutý v rámci možností 

A4.02.03 a. Predĺženie Stožiara spinakra
(05.05.03) 
 b. Keď koncová vzdialenosť č

 1,5*hodnota STL musí byť použitá ako SF pre kalkuláciu 
 c. Keď koncová vzdialenosť č

 1,125*hodnota STL musí byť použitá ako SMG pre kalkuláciu 

 

A4.03.00       Predné plachty 
(05.03.00)          Vzťahuje sa na Triedové p

Toto pravidlo bolo zavedené v
Bolo upravené v roku 2008

pravidlo je predĺžené o
 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

pravidlá 
testovacom období a môžu byť upravované každoročne. IMCCA

za plachty, ktoré sa stanú zastaranými kvôli zmene testovacích pravidiel.

pinakre 
ravidlo 05.04.00 

Toto pravidlo bolo zavedené v roku 2005 na testovacie obdobie 5 
predĺžené o 3 roky v roku 2010, končiac 31.decembra 2012

symetrické spinakre sú povolené len v divíziách „Racer" a „Cruiser". 
redný lem spinakra (SLu): je vzdialenosť od bodu hlavy po bod predného rohu

Zadný lem spinakra (SLu): je vzdialenosť od bodu hlavy po bod zadného rohu
spinakra (SMG): je vzdialenosť medzi polovičným bodom 
rovnakovzdialeného medzi bodom predného rohu a bodom

bodom zadného lemu. 
podného lemu spinakra (SF): je vzdialenosť od bodu predného rohu

, meraná na rovnej línii. 
nesmie byť braná menej ako 75% dĺžky spodného lemu

(SF) nesmie byť braná menej než 1,5*STL  (Koncová vzdialenosť
polovičná šírka (SMG) nesmie byť braná menej ako 

asymetrického spinakra (SMS) je daná vzťahom: 
SMAS = (SLu+SLe)*(4*SMG+SF)/12 
19,60 štvorcových metrov. 

elene 
ravidlo 05.05.00  

Toto pravidlo bolo zavedené v roku 2005 na testovacie obdobie 5 
predĺžené o 3 roky v roku 2010, končiac 31.decembra 2012

alebo čeleň môžu byť nesené na palube a použité ako
pinakra alebo čeleňa počas pretekov. 

pinakra  (SPL) musí byť merané z prednej strany sťažňa
najvzdialenejšiemu vonkajšiemu koncu Stožiara spinakra, stanovenom na jeho 

horizontálnej pozícii na osi Lode. Toto mení ERS  F.14.1.
pinakra musí byť umiestnený z kokpitu v jeho 

najvzdialenejšej pozícii a meraný bez ďalšieho použitého napnutia.  
čeleňa (STL) je vzdialenosť meraná od prednej strany 

eleňa. 
Keď  nie je používaný na nastavenie asymetrického spinakra, čeleň musí byť 

možností vzoru trupu (viď. Obrázok 1) 
pinakra  (SPL) nesmie byť väčšie než 2,25 metra. 

čeleňa presiahne 2/3 dĺžky spodného lemu spinakra (SF),  
1,5*hodnota STL musí byť použitá ako SF pre kalkuláciu plochy spinakra. 

čeleňa presiahne 8/9 polovičnej šírky spinakra (SMG),  
1,125*hodnota STL musí byť použitá ako SMG pre kalkuláciu plochy spinakra. 

pravidlo 05.03.05  

Toto pravidlo bolo zavedené v roku 2005 na testovacie obdobie 4 rokov
roku 2008, aby bolo uplatňované do konca roku 2009. Toto 

predĺžené o 3 roky v roku 2010, končiac 31.decembra 2012

ročne. IMCCA 
za plachty, ktoré sa stanú zastaranými kvôli zmene testovacích pravidiel. 

roku 2005 na testovacie obdobie 5 
2012. 

redného rohu. 

adného rohu. 

odom 

redného rohu  

podného lemu 

Koncová vzdialenosť  
(SMG) nesmie byť braná menej ako 

roku 2005 na testovacie obdobie 5 
2012. 

použité ako  

ťažňa  
, stanovenom na jeho  

F.14.1. 

prednej strany sťažňa 

eleň musí byť 

spinakra (SF),  

spinakra (SMG),  
 

rokov. 
, aby bolo uplatňované do konca roku 2009. Toto 

2012. 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
 
A4.03.01 Žiadny okraj nie je 

dovolený 
na predných 
plachtách. Nie viac 
ako dve výstuhy 
akejkoľvek veľkosti 
sú dovolené 
na predných 
plachtách okrem 
búrkovej kosatky, 
ak vrchné vnútorné 
okraje vreciek 
výstuhy sú úplne 
v rozsahu 20% z LP 
od zadného lemu. 
Vrchný vnútorný 
okraj vrcholu 
vrecka výstuhy 
nesmie byť menší 
ako 30% dĺžky 
predného lemu 
od bodu hlavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázok

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Obrázok 5b 

Dve výstuhy 
plachty, akejkoľvek 
veľkosti, akejkoľvek 
orientácie, povolené 
v rámci zatienenej 
plochy. 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 

Dodatok 5 – Premeriavacie protokoly
Vzťahuje sa na Pravidlá 01.10.00 a 02.01.00

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Premeriavací protokol bol zavedený v
Triedových pravidiel. Merači a 
aby si dali zmerať svoje lode. Žiadny čas nie je daný novým lodiam a
lodiam nových sérií.  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

Premeriavacie protokoly 
02.01.00 

Premeriavací protokol bol zavedený v roku 2002 a je záväzný súčasným vydaním 
 výbor preteku musia dať súťažiacim primeraný čas, 

aby si dali zmerať svoje lode. Žiadny čas nie je daný novým lodiam a referenčným 

je záväzný súčasným vydaním 
ýbor preteku musia dať súťažiacim primeraný čas, 

referenčným 



E

Div: Proto / Protokol NAT

City / Mesto

Type / Typ Designer / 

A
Item Restrictions 

Obmedzenia

O1 O4.O3.OO 450 kg

O2 NONE / 

O3 O4.O4.00 2,45m max

O4 O4.O5.OO 1,10m max

O5 O4.O6.OO 0,040m max

O4.O2.OO

O6 5,50m max

O7 5,25m max

O8 0,70m min

O9 0,50m min

O6.O2.OO

10 A1 =

11 A2 =

12 O6.O3.OO positive / 

13 O4.O8.O7 0,10m min

14 O4.O7.OO Yes / No                         

15 O4.O8.00 Yes / No                         

O5.OO.OO Min 501 Lt

16 Volume / Objem
Fore-and aft Ref waterline                   

Ref vodorysky

17

18

19

20

21

22 O4.O8.O6 Yes / No                         

23 O4.O8.O3 0,15m min

24 O4.O9.O1 Yes / No                         

25 Yes / No                         

26 0,40m min

27 0,40m min

28

Sitting Area / Plocha na sedenie

Hull volume / Objem trupu

Freeboard at 5m from stem /                                                                                

A = ( A1 + A2 ) / 2

Draught / Ponor

Hull Dimensions / Rozmery trupu 

Measurer`s Comments                      

Name / Meno

Name / Priezvisko

Address / Adresa

I.M.C.C.A.

Part 1 - HULL SAFETY - ACCOMMODATION - CENTERBOARD



B
Item Restrictions 

Obmedzenia
Yes / No                         

O7.O3.O2

29 3

30 1

31 A.02.02 1 set / 

32 A.02.01 1

33 A.02.03 1

34 1

35

36 1

37 1

38 A.02.04 3 points                  
3 ukotvenia

39 O4.O5.O3 0,20m min.

C
Item Restrictions 

Obmedzenia

O8.O1.O1 5,00 dm2 min

40 Form / Forma Area / Plocha

41

42

43

44

45

O8.O2.OO

46 O8.02.01 1,85m min

47 O8.O2.O1 0,55m min

48 O8.O2.O1 0,35m min

49 O8.O2.O2 0,45m min

50 O8.O2.O3 0,35m min

51 O8.O2.O4 0,35m min

O8.O3.OO

52 O8.O3.O1 1,15m min

53 O8.O3.O1 0,30m2 min

54 O8.O3.O1 0,30m min

O8.O4.OO

55 O8.O4.O1 1,80m min

56 O8.O4.O1 0,40m min

57 O8.O4.O1 0,85m min

58 O8.O4.O4 Yes / No                         

59 INFO

60

Sitting area measurement / Meranie plochy na sedenie

Measurer`s Comments                

Measurer`s Comments                  

ACCOMMODATIONS  /  UBYTOVANIE
Measurer`s Comments                      

Location / Umiestnenie:

Roof / Strecha

Door / Dvere

Cockpit / Kokpit

Hull / Trup

Hatch / Otvor

Bucket 10L min / 10L vedro min

Steel Chain 6mm dia - 5m length min.                                                                                 

fitted with line 10mm - 20m length min.                                                                           

Measurer`s Comments                         



D
61

62

63

6 - buoyancy volumes (give volume (Lt), distance from stem, distance from centreline, distance from waterline)

Sketch2     Location af ballast and buoyancy

1 - centreboard case / kryt plutvy

5 - sitting area   a+b+c+d=m  /  plocha na sedenie a+b+c+d=m

Sketch1     Location of accommodations, sitting area, cabin sole area



E
64

65

66

9 - roof / strecha

10 - cockpit / kokpit

Sketch4     Plan of the centreboard

Sketch3     Deck lay - out



E NAT

F
Item Restrictions 

Obmedzenia
Control / Kontrola   Control / Kontrola

87 O5.O1.O2

88 O5.O4.O7 0,20m max

89 O5.O5.O2 2,25m max

90 A4.O2.O8 STL

91 O5.O6.OO

92 Yes / No                         

93
Yes / No                         

94 Advertising on boom / Reklama na rahne Yes / No                         

95

G
Item Restrictions 

Obmedzenia
Measured                                

96 O5.O2.OO

97 INFO

98 O5.O2.O1 MAINSAIL AREA

O5.O1.O5 PLOCHA HLAVNEJ PLACHTY

99 O5.O2.O2 P

100 O5.O2.O3 HB/E1

101 O5.O2.O3 MGT/n/a

102 O5.O2.O3 MGU/E2

103 O5.O2.O3 MGM/E3

104 O5.O2.O3 MGL/E4

105 O5.O2.O3 E/E5

106 O5.O2.O5 Mainsail Foot Roach / 0,150m max

107 O5.O2.O6 3 max

108 O5.O2.O6 BL1/n/a 45% E max

109 O5.O2.O6 BL2/n/a 33% E max

110 O5.O2.O6 BL3/n/a 33% E max

111 A.O3.06 n/a/BL 25% E5 max

112 O5.O2.O6 BLP/n/a 20% P min

113 O5.O2.O7  2 min

114 O5.O2.O7 Height of highest reef tack                                                                         25% P min

115 O5.O8.O1 Class Insigna / Trieda Insigna Yes / No                         

116 O5.O8.O1 Nationality and Sail Number / 
Yes / No                         

117 ISAF Advertising in Mainsail / Reklama na hlavnej plachte Yes / No                         

118 ISAF Confusion with Sail Nr. /  Triedy Yes / No                         No / Nie

119

SMGV 12,00m2 max

MAINSAIL MEASUREMENT  /  MERANIE HLAVNEJ PLACHTY



H
Item Genoa  /  Gena

120 O5.O3.O3 Area Genoa / Plocha Geny SMG 12,00m2 max
121 O5.O3.02 JLG
122 A4.O3.O1 JLeG
123 O5.O3.O1 LPG
124 O5.O3.O1 HWG Max 50% LP
125 O5.O3.O4 0,100m max
126 O5.O3.O5 Boards / Okraje Yes / No                         No / Nie
127 A4.O3.O1 BPG
128 O5.O3.O7 BAWG 20% LP

Jib  /  Kosatka

129 O5.O3.O3 Area Jib / Plocha Kosatky SMF 12,00m2 max
130 O5.O3.O2 JLF
131 A4.O3.O1 JLeJ
132 O5.O3.O1 Longest Perpendicular Jib / LPF
133 O5.O3.O1 HWF Max 50% LP
134 O5.O3.O4 0,100m max
135 O5.O3.O5 Boards / Okraje Yes / No                         No / Nie
136 A4.O3.O1 BPG
137 O5.O3.O7 BAWJ 20% LP

138 O5.O3.O3 SMT 2,00 - 3,00m2

139 O5.O3.O2 JLT
140 O5.O3.O1 LPT
141 O5.O3.O1 HWT max 50% LPi
142 O5.O3.O4 0,300m max
143 O5.O3.O7 0,240mm min
144 O5.O3.O5 Yes / No                         No / Nie

145

I
146 O5.O1.O5 (SMGV + SMG) 18,50m2 max Mainsail Nr.1 Mainsail Nr.2 Mainsail Nr.3

Genoa Nr.1
Genoa Nr.2
Genoa Nr.3

Jib Nr.1
Jib Nr.2
Jib Nr.3

J
Item Restrictions 

Obmedzenia
Measured                                

147 O5.O4.OO Spinnaker    /    Spinaker

148 O5.O4.O4 Area spinnaker / Plocha Spinakra SMS 19,60m2 max
149 O5.O4.O3
150 O5.O4.O1 SL/SLe
151 SLu
152 O5.O4.O1 SMG
153 O5.O4.O1 Foot Length Spinnaker / SF
154 O5.O8.O2 Yes / No                         

155 ISAF Advertising on Spinnaker / Raklama na Spinakri Yes / No                         

156 ISAF Yes / No                         No / Nie

157

SPINNAKER  MEASUREMENT    /    MERANIE  SPINAKRA

HEADSAILS MEASUREMENT  /  MERANIE PREDNEJ PLACHTY



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
Dodatok 6 – Uznaný triedový 
Vzťahuje sa na 02.02.01 

 
 

A6.01.00 Trieda Micro Class (všeobecn

A6.01.01 Farba: akákoľvek, ale zvyčajne červená, modrá alebo

 

 

 

 

 

A6.01.02 Detail náčrtu 

 

 
 
 
 
 
  

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

riedový znak 

(všeobecne) 

zvyčajne červená, modrá alebo čierna 

 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
A6.02.00 Znak sériových tried 
A6.02.01 CORSAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6.02.02 FIRST 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6.02.03 GEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6.02.04 GEM (Australia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6.02.05 MICROSAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 

 



 
 

MICRO CLASS 
 

International Micro Cupper 
Class Association (IMCCA) 

ISAF recognised Class 

Pravidlá 
Micro Class

 
A6.02.06 MICROSAIL (pôvodný) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6.02.07 SAILART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6.02.08 SWIFT 18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ravidlá lodnej triedy 
Micro Class 


