PODSTAWY LOCJI
LOCJA - dział wiedzy żeglarskiej zajmującej się opisem i oznakowaniem dróg i szlaków wodnych
na rzekach, jeziorach i morzach, pod kątem bezpieczeństwa żeglugi

Oznakowanie na wodach śródlądowych:

- Szlak żeglowny (droga wodna) na rzece wyznaczony jest zawsze z nurtem rzeki, a więc gdy
płyniemy z nurtem czerwone znaki mijamy prawą burtą.
Na jeziorach określa to administracja drogi wodnej (RZGW), przeważnie z południa na północ
lub ze wschodu na zachód

Znaki wskazujące niebezpieczeństwo na szlaku wodnym:

Znaki brzegowe określające przebieg szlaku blisko lewego brzegu (zielone) lub blisko prawego
brzegu (czerwone). Jeśli widzisz takie znaki (tablice kwadratowe i romby stosowane
są zamianie) powinieneś skierować jacht do brzegu na którym stoją - na przeciwnym może być
jakieś niebezpieczeństwo (np. mielizna, kamienie)
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Ale jeśli widzisz takie żółte znaki (tablice kwadratowe i krzyże stosowane są zamiennie) uciekaj
od brzegu na którym stoją, do przeciwnego.

Niekiedy znaki przejścia szlaku żeglownego, od jednego brzegu do drugiego, ustawiane są po
dwa, jeden za drugim (ten z tyłu wyżejj), tworząc tzw. nabieżniki. Powinniśmy wówczas,
zmieniając stronę szlaku, tak sterować jachtem, by znaki na które płyniemy na przeciwległym
brzegu były w osi, jeden nad drugim.
Płynięcie w osi nabieżnika zapewnia bezpieczeństwo w trakcie przepływania tego odcinka
szlaku.

OZNAKOWANIE NA DROGACH MORSKICH
IALA (International Association of Lighthouse Authorities) - powstała w 1957 roku
międzynarodowa organizacja skupiająca instytucje w krajach odpowiedzialne za oznakowanie
nawigacyjne. W skład IALA wchodzą też członkowie stowarzyszeni, którymi mogą być porty lub
organizacje naukowe, których działalność ma związek z pomocami nawigacyjnymi.
Największym osiągnięciem IALA było wprowadzenie w 1976 roku niemal jednolitego na świecie
systemu nawigacyjnego oznakowania morskiego, który zyskuje również popularność na wodach
śródlądowych (np. znaki kardynalne)
System oznakowania IALA przewiduje 6 rodzajów znaków, które mają charakterystyczne
elementy identyfikacyjne (kolor, kształt, znak szczytowy) co pozwala marynarzom i żaglarzom
łatwo je rozróżnić.

ZNAKI KARDYNALNE
Stosuje się do określenia w jakim kierunku znajduje się bezpieczna woda.
Znaki kardynalne przyjmują nazwę od kierunku, w jakim są ustawione w stosunku do
niebezpieczeństwa. Nazwa ta określa jednocześnie stronę, z której należy ten znak omijać. W
praktyce rzadko występują wszystkie cztery znaki jednocześnie, zwykle oznacza się bezpieczne
przejście jedynie od strony toru wodnego.

PODSTAWOWE ZNAKI ŻEGLUGOWE

- Znaki zakazu

- Znaki nakazu

- Znaki ograniczenie

- Znaki zalecenia

- Znaki informacyjne

PRZEJŚCIE POD MOSTEM

OZNAKOWANIE SZEROKOŚCI BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA
Bezpieczne przejście nie zawsze odbywa się od filara do filara, często znaki są oddalone od
filarów ze względu na podwodne fundamenty filarów.

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE PRZEJŚCIA W KANAŁACH I POD MOSTAMI

PRZEPISY
Przepisy określają jaka jednostka ma pierwszeństwo przed inną. Dodatkowe przepisy ustalają
pierwszeństwo kiedy spotykają się 2 jednostki tego samego typu.
Dzięki znajomości przepisów unikamy niebezpiecznych sytuacji i kolizji.
Znajomość przepisów to obowiązek każdego sternika łodzi, rowerka wodnego, jachtu i innych
sprzętów pływających.
Na wodzie zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania, sternik innej jednostki może omyłkowo
źle zapamiętać przepis lub nie znać zasad jeżeli pływa np. kajakiem do prowadzenia którego nie
są wymagane uprawnienia. W takich sytuacjach zastosuj zasadę ograniczonego zaufania i omiń
kajak w bezpiecznej odległości żeby nie stwarzać ryzyka kolizji i dodatkowo nie stresować
kajakarza. Sternik kajaka może chcieć gwałtownie zmienić kurs co może spowodować
przewrócenie kajaka.

Na powyższym rysunku widać, że jako osoby prowadzące łódź motorową znajdujemy się na
ostatniej i przedostatniej pozycji w hierachii pierwszeństwa na wodzie - musimy ustępować
wszystkich jachtom żaglowym, łodziom wiosłowym i dużym statkom.
Do powyższego rysunku należy dodać jeszcze kilka zasad dotyczących pierwszeństwa:

- Statek o napędzie mechanicznym
ustępuję jachtowi żaglowemu

- Przy kursach przecinających się na wprost
oba statki o napędzie mechanicznym
ustępują pierwszeństwa i zmieniają
swój kurs w prawo

- Statek o napędzie mechanicznym
mający z prawej strony drugi taki statek
powinien mu ustąpić

- Statek wychodzący z portu ma pierwszeństwo.
Jacht wpływający do portu powinien wpłynąć
dopiero kiedy w porcie nie będą manewrowały
inne jednostki.

- Statek wyprzedzany ma pierwszeństwo przed wyprzedzającym - jest to wyjątek kiedy w
ruchu jacht żaglowy musi ustąpić pierwszeństwa jachtowi motorowemu który płynie wolniej
od niego, sternik jachtu wyprzedzanego może nas nie zauważyć dlatego wyprzedzając inny
jacht musimy mieć na uwadze to, że może nieoczekiwanie skręcić

W kanałach wyprzedzamy tak jak samochodem (o ile nie ma zakazu wyprzedzania) czyli mijamy
innych uczestników ruchu naszą prawą burtą, natomiast na szerokich kanałach i akwenach nie
musimy stosować się do tej zasady tylko musimy mieć na uwadze to, żeby nasz manewr nie
spowodował utrudnień dla innych uczestników ruchu żeglugowego

OZNAKOWANIE STATKÓW
Podczas jazdy samochodem kierowca zobligowany jest do posiadania oświetlenia pojazdu.
Podobnie jest w przypadku statków i innych jednostek pływających. Takie oświetlenie, zwane
światłami nawigacyjnymi, jest bardzo istotne ze względu bezpieczeństwa żeglugi nocą lub przy
ograniczonej widoczności.
Jacht motorowy musi posiadać następujące światła
nawigacyjne o odpowiednich kątach świecenia:

- Światła burtowe:
• Lewa burta: światło czerwone; kąt świecenia 112.5º
• Prawa burta: światło zielone; kąt świecenia 112.5º
- Światło masztowe: światło białe; kąt świecenia 225º
- Światło rufowe: światło białe; kąt świecenia 135º

Kąty świecenia świateł nawigacyjnych dobrane są tak aby łatwo określić z której strony widzimy
napotkany statek i w którą stronę się porusza.
Dla łatwiejszego zapamiętania: oba światła burtowe i rufowe dają kąt 360º (112.5 + 112.5 + 135),
oba światła białe - masztowe i rufowe również dają kąt 360º (225 + 135)
Poniżej przykładowy statek o napędzie mechanicznym widziany w nocy. Kolejno: od dziobu, od
prawej burty, od rufy, od lewej burty:

MAŁY STATEK - statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20m; do małych statków nie
zalicza się (niezależnie od ich wymiarów) statków dopuszczonych do przewozu więcej niż 12
pasażerów, promów, oraz statków przystosowanych do prowadzenia zestawów holowniczych.
DZIEŃ - okres między wschodem, a zachodem słońca
NOC - okres między zachodem, a wschodem słońca
STATEK NA POSTOJU - statek stojący pośrednio lub bezpośrednio na kotwicy lub
przymocowany do brzegu
STATEK W DRODZE - statek nie stojący pośrednio lub bezpośrednio na kotwicy, nie
przymocowany do brzegu i nie osiadły na mieliźnie
W porze dziennej statki również muszą być oznakowane odpowiednimi znakami (kule, stożki,
walce) w różnych kombinacjach.

Znaki dzienne muszą być widoczne z każdej strony dlatego, dlatego umieszczane są jak najwyżej
(np. na maszcie, na nadbudówce)
Przykładowe, najczęściej spotykane oznakowanie:

- Czarna kula (w nocy białe światło widziane ze wszystkich stron): Statek na kotwicy
- Czarny stożek skierowany wierzchołkiem w dół: na jachtach żaglowych - jacht poruszający się
jednocześnie na żaglach i silniku (traktowany jest jako statek o napędzie mechanicznym)

- Zielona kula: Prom
- Czarne: kula, dwa stożki złączone podstawami, kula: statek o ograniczonej manewrowości
- Czarny walec: statek ograniczony zanurzeniem
- Dwie czarne kule (w nocy 2 czerwone światła w pionie) statek nie odpowiadający za swoje
ruchy

ŚLUZOWANIE
Śluzowanie jest to proces polegający na pokonaniu drogi wodnej z różnicą poziomów - proces
zmiany poziomu wody z jednego do drugiego akwenu.
Przed wejściem do śluzy musimy pamiętać o kilku istotnych elementach:

- Przypomnij członkom załogi nie wkładać rąk ani nóg między burty, pomiędzy ścianę komory
śluzy a burtę, do ochrony burt służą odbijacze i bosak

- Wzdłuż ścian śluzy zwisają liny, które musisz podebrać bosakiem i trzymać, nie możesz ich
knagować, gdyby poziom wody opadał zacumowany jacht zawiśnie bokiem na ścianie.
Jeśli zajmujesz miejsce na środku poproś o pomoc załogi ze skrajnych jachtu, niech chwycą
twoją cumę i trzymają

- Znajdź portfel - śluzowanie może być płatne!
Kolejność wpływania jachtów do śluzy powinna odbywać się zgodnie z kolejką, jednak
często załogi wykorzystują fakt, że jachty w kolejki wolno ruszają i wciskają się w wolne miejsce,
dlatego zachowaj szczególną ostrożność, przygotuj cumy, odbijacze i bosak przed wejściem do
śluzy. Kiedy widzisz, że jachty wypływają ze śluzy odpal silnik i bądź gotowy kiedy pojawi się
zielone światło.
Ruchem w śluzie zarządza sygnalizacja świetlna lub obsługa śluzy.

UPRAWNIENIA
Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

- Prowadzenia wszelkich jachtów motorowych (również skuterów wodnych) po wodach
śródlądowych (na tych wodach sternicy motorowodni nie mają ograniczeń dotyczących
wielkości jachtu i mocy jego silnika).
Wyjątkiem jest młodzież do 16 lat - ma ograniczenie mocy silnika do 65KM

- Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach
wewnętrznych zarówno dzień i w nocy (np. Zatoka Gdańska, Zalew Szczeciński, Zalew
Wiślany) oraz po wodach morskich w porze dziennej w strefie 2 mil morskich od brzegu.

W Polsce patent nie jest wymagany do kierowania jachtami motorowymi, wyposażonymi w silnik
o mocy mniejszej niż 10kW (około 13.6KM).

