
Zachowanie się statków na
pełnym morzu

Statki idące wprost na siebie.

a) Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym idą
przeciwnymi lub prawie przeciwnymi kursami w
taki  sposób,  że  powoduje  to  ryzyko  zderzenia,
wówczas każdy z nich powinien zmienić kurs w
prawo w taki  sposób,  aby mógł  przejść z lewej
burty drugiego.
b) Należy przyjąć,  że taka sytuacja istnieje,  gdy
statek widzi inny statek przed dziobem lub prawie
przed dziobem,  a podczas nocy mógłby widzieć
światła masztowe innego statku w nabieżniku lub
prawie  w nabieżniku  i  obydwa  światła  burtowe

tego statku, a podczas dnia widzieć statek w odpowiadający temu sposób.
c) Jeżeli statek ma jakąkolwiek wątpliwość co do tego, czy sytuacja taka istnieje, powinien przyjąć, że
ona istnieje, i działać odpowiednio.

Kursy przecinające się.

Jeżeli  dwa  statki  o  napędzie  mechanicznym
przecinają  swoje  kursy  w  taki  sposób,  że
powoduje to ryzyko zderzenia, wówczas statek,
który  ma  drugi  statek  ze  swej  prawej  burty,
powinien ustąpić mu z drogi i jeżeli okoliczności
na to pozwalają, unikać przecinania kursu przed
jego dziobem.

Statki żaglowe.

a) Jeżeli dwa statki żaglowe zbliżają się do siebie
w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia,
wówczas  jeden  z  nich  powinien  ustąpić  z  drogi
drugiemu, jak następuje:

I)  jeżeli  obydwa  statki  mają  wiatr  z  różnych
burt,  statek,  który  ma  wiatr  z  lewej  burty,
powinien ustąpić z drogi drugiemu statkowi;
II) jeżeli obydwa statki mają wiatr z tej samej
burty,  statek  znajdujący  się  od  strony
nawietrznej  powinien ustąpić z drogi  statkowi

znajdującemu się od strony zawietrznej;
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III)  jeżeli  statek  mający  wiatr  z  lewej  burty  widzi  statek
znajdujący się od strony nawietrznej,  a  nie może  z pewnością
ustalić,  czy  statek  ten  ma  wiatr  z  lewej,  czy  z  prawej  burty,
powinien ustąpić z drogi temu statkowi.

b) W rozumieniu niniejszego prawidła za burtę nawietrzną należy
uważać burtę przeciwną do tej, na której statek niesie główny żagiel,
a  na statku o ożaglowaniu rejowym - burtę przeciwną do tej,  na
której niesie największy żagiel skośny.

I)  jeżeli  obydwa statki  mają  wiatr  z
różnych burt, statek, który ma wiatr z
lewej burty, powinien ustąpić z drogi
drugiemu statkowi;

II) jeżeli  obydwa statki mają wiatr z
tej samej burty, statek znajdujący się od strony nawietrznej
powinien  ustąpić  z  drogi  statkowi  znajdującemu  się  od
strony zawietrznej;

III)  jeżeli  statek mający wiatr  z  lewej  burty widzi  statek
znajdujący  się  od  strony  nawietrznej,  a  nie  może  z
pewnością ustalić,  czy statek ten ma wiatr z lewej, czy z
prawej burty, powinien ustąpić z drogi temu statkowi.

Wzajemne obowiązki statków.

        Jeżeli prawidła 9, 10, i 13 nie stanowią inaczej:

a) Statek o napędzie mechanicznym w drodze powinien
ustąpić z drogi:

I) statkowi, który nie odpowiada za swoje ruchy;
II) statkowi o ograniczonej zdolności manewrowej;
III) statkowi zajętemu połowem;
IV) statkowi żaglowemu.

b) Statek żaglowy w drodze powinien ustąpić z drogi:
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I) statkowi, który nie odpowiada za swoje ruchy;
II) statkowi o ograniczonej zdolności manewrowej;
III) statkowi zajętemu połowem.

c)  Statek zajęty połowem w drodze powinien w miarę
możności ustąpić z drogi:

I) statkowi, który nie odpowiada za swoje ruchy;
II) statkowi o ograniczonej zdolności manewrowej.

d) I) każdy statek inny niż statek nie odpowiadający za
swoje  ruchy lub  statek  o  ograniczonej  zdolności  manewrowej  powinien,  jeśli  okoliczności  na  to
pozwalają, unikać przeszkadzania bezpiecznemu przejściu statku ograniczonego swoim zanurzeniem i
pokazującego sygnały przewidziane w prawidle 28;

II)  statek  ograniczony  swoim  zanurzeniem  powinien  nawigować  ze  szczególną  ostrożnością,
uwzględniając w pełni swoją szczególną sytuację.

e) Wodnosamolot na wodzie powinien w zasadzie trzymać się w znacznej odległości od wszystkich
statków i unikać przeszkadzania im w nawigowaniu. Jeżeli jednak istnieje ryzyko zderzenia, powinien
on przestrzegać prawideł niniejszej części.

Działanie statku ustępującego z drogi.

Każdy statek, który zgodnie z niniejszymi prawidłami ma ustąpić z drogi innemu statkowi, powinien
w miarę możliwości podjąć zawczasu odpowiednie działanie, aby trzymać się w znacznej odległości.

Zachowanie się statków na śródlądowych drogach
wodnych

Halsowanie na torze wodnym 

Kursy przecinające się

Jeżeli dwa małe statki różnej kategorii idą kursami przecinającymi się, tak że może powstać ryzyko
zderzenia, to małe statki o napędzie mechanicznym powinny ustąpić drogi wszystkim innym małym
statkom, a małe statki, które nie mają napędu mechanicznego ani nie płyną pod żaglami, powinny
ustępować z drogi małym statkom żaglowym. Jednakże mały statek, który idzie przy prawej krawędzi
szlaku żeglownego lub blisko prawego brzegu, powinien zachować swój kurs.

Jeżeli dwa statki idą kursem przecinającym się w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia, to
statek, który ma drugi statek ze swej prawej burty, powinien ustąpić mu z drogi i, gdy okoliczności na
to pozwalają,  uniknąć przecinania  kursu przed jego dziobem.  Jednakże statek idący prawą stroną
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głównego szlaku żeglownego powinien zachować
swój kurs. 

Przecinanie  kursu  lub  wyprzedzanie  dozwolone
jest tylko wówczas, gdy szerokość drogi wodnej
jest  dostateczna  dla  jednoczesnego  przejścia
statków, z uwzględnieniem warunków na danym
akwenie oraz ruchu innych statków.

Jednakże statek, który idzie przy prawej krawędzi
szlaku  żeglownego  lub  blisko  prawego  brzegu,
powinien zachować swój kurs.

Wyprzedzanie

W  zasadzie  statek  wyprzedzający  powinien
wyprzedzać  statek  wyprzedzany  z  jego  lewej
burty.  Jeżeli  jednak  szlak  żeglowny  jest
dostatecznie  szeroki,  statek  wyprzedzający
może również wyprzedzać statek wyprzedzany
z jego prawej burty.

Zawracanie

Statki  mogą  zawracać  tylko  po  upewnieniu
się, że obecność innych statków pozwala na
zawracanie  bez  ryzyka  spowodowania
niebezpieczeństwa i że inne statki nie zostaną
zmuszone  do  nagłej  zmiany  kursu  lub
prędkości.

Zachowanie się statków żaglowych

Jeżeli  dwa  statki  żaglowe  zbliżają  się  do
siebie w taki sposób, ze powoduje to ryzyko
zderzenia, to jeden z nich powinien ustąpić z
drogi drugiemu, według następujących zasad:

a) jeżeli  obydwa statki idą różnymi  halsami,
statek,  który  idzie  lewym  halsem,  powinien
ustąpić z drogi drugiemu statkowi,

b)  jeżeli  obydwa  statki  płyną  tymi  samymi
halsami,  statek  znajdujący  się  od  strony
nawietrznej powinien ustąpić z drogi statkowi
znajdującemu się od strony zawietrznej,
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c) jeżeli statek idący lewym halsem widzi statek znajdujący się od strony nawietrznej, a nie może z
pewnością ustalić,  czy statek ten idzie lewym czy prawym halsem, powinien ustąpić z drogi temu
statkowi.

Jednakże statek,  który idzie przy prawej krawędzi  szlaku żeglownego lub blisko prawego brzegu,
powinien zachować swój kurs.

Uprawianie sportów wodnych

Uprawianie sportu na nartach wodnych lub na podobnym sprzęcie dozwolone jest tylko w dzień, przy
dobrej  widzialności  i  na  akwenach  wyznaczonych  przez  dyrektora  urzędu,  w  porozumieniu  z

administracją  drogi  wodnej,  oraz
oznakowanych znakami informacyjnymi. 

Statki holujące narciarzy wodnych i
narciarze wodni winni zachowywać
wystarczającą  odległość  od  innych
statków,  brzegu  i  kąpiących  się,  z
wyjątkiem  akwenów
przeznaczonych do ich wyłącznego
użytku.
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PDF: http://kotwica.szczecin.pl
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