
 

 1 

I lisa 

Laadungimärkide määramise reeglid 

I peatükk 

ÜLDSÄTTED 

Reeglites eeldatakse, et laeva last, ballast jms on selline ja paigutatud nii, et on tagatud laeva 

piisav püstuvus ja välditud laeva konstruktsiooni ülekoormamine. 

Samuti eeldatakse reeglites, et olemasolevad rahvusvahelised nõuded laevade püstuvuse ja 

vaheruumideks jaotumise kohta on täidetud. 

 

Reegel 1 

Kere tugevus 

Administratsioon veendub, et kere konstruktsiooni üldine tugevus on määratud vabapardale 

vastava süvise kohta piisav. Administratsiooni poolt tunnustatava klassifikatsiooniühingu nõuete 

kohaselt ehitatud ja hooldatud laeva puhul võib eeldada, et selle kerekonstruktsioon on piisavalt 

tugev. 

 

Reegel 2 

Kohaldamine 

1) Mehaaniliste käituritega laevade või lihtrite, praamide või muude oma käiturita laevade 

vabaparras määratakse kooskõlas käesoleva lisa reeglitega 1–40. 

2) Metsamaterjali tekilastina vedavatele laevadele võib lisaks käesoleva reegli lõike 1 kohaselt 

määratud vabapardale määrata kooskõlas käesoleva lisa reeglitega 41–45 metsaveolaeva 

vabaparda. 

3) Laevadel, millele on projekteeritud purjed põhi- või abikäituritena, ja vedurlaevadel 

määratakse vabaparras kooskõlas käesoleva lisa reeglitega 1–40. Administratsioon võib 

määrata täiendava vabaparda. 
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4) Puit- või komposiitlaevadele või muudest administratsiooni poolt heakskiidetud materjalidest 

ehitatud laevadele või laevadele, mis on ehitatud nii, et käesoleva lisa sätete kohaldamine 

nende suhtes on põhjendamatu või raskendatud, määrab vabaparda administratsioon. 

5) Käesoleva lisa reegleid 10–26 kohaldatakse laevade suhtes, millele on määratud minimaalne 

vabaparras. Minimaalsest suurema vabapardaga laevadele võib nende nõuete suhtes teha 

mööndusi, kui administratsioon on veendunud, et laeva ohutustingimused on täidetud. 

 

Reegel 3 

Lisades kasutatavate mõistete määratlused 

1) Pikkus. Laeva pikkus (L) on 96% kogupikkusest veeliinil, mis on 85% kõrgusel vähimast 

teoreetilisest pardakõrgusest, mõõdetuna kiilu ülaservast, või pikkus vöörtäävi välisservast 

roolipalleri telgjooneni samal veeliinil, kui see on pikem. Diferendiga projekteeritud laevade 

puhul mõõdetakse pikkust kavandatud veeliiniga paralleelsel veeliinil. 

2) Perpendikulaarid. Vööri- ja ahtriperpendikulaarid on laeva pikkuse (L) otstes vööris ja 

ahtris. Vööriperpendikulaar langeb kokku vöörtäävi välisservaga veeliinil, millel pikkust 

mõõdetakse. 

3) Keskkaar. Laeva keskosa on laeva pikkuse (L) keskpunkti kohal. 

4) Laius. Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, on laeva laius (B) laeva suurim laius 

mõõdetuna laeva keskkaarel kuni kaare teoreetilise jooneni metallväliskestaga laevade puhul 

ja kuni kere välispinnani muust materjalist kestaga laevade puhul. 

5) Teoreetiline pardakõrgus. 

a) Teoreetiline pardakõrgus on vertikaalne vahekaugus mõõdetuna kiilu ülaservast 

kuni vabaparda teki piimi ülaservani parda juures. Puit- ja komposiitlaevade 

puhul mõõdetakse seda kaugust alates kiilusulundi alaservast. Kui laeva 

keskkaare alumine pool on nõgus või varustatud jämedate kiiluvöödega, 

mõõdetakse vahekaugust punktist, kus põhja lameda tasandi sissepoole tõmmatud 

joon lõikub kiilu küljega. 
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b) Laevadel, mille sandekid on ümardatud, mõõdetakse teoreetilist pardakõrgust teki 

ja parda välisplaadistuse teoreetiliste joonte lõikumispunktini, kusjuures jooned 

jätkuvad nii, nagu oleksid sandekid kandilised. 

c) Kui vabaparda tekk on astmeline ja selle kõrgendatud osa ulatub üle teoreetilise 

pardakõrguse mõõtmise punkti, mõõdetakse teoreetilist pardakõrgust abijooneni, 

mis kulgeb teki alumisest osast piki kõrgendatud osaga paralleelselt kulgevat 

joont. 

6) Parda kõrgus (D) vabaparda korral. 

a) Vabaparda kõrgus (D) on teoreetiline pardakõrgus laeva keskkaarel, millele on 

liidetud vabaparda teki stringeri plaadi (kui see on paigaldatud) paksus ja  

T(L–S)/L (kui avatud vabaparda tekk on kaetud), kus T on lahtise avadeta katte 

keskmine paksus ja S on käesoleva reegli lõike 10 punktis d määratletud 

tekiehitiste kogupikkus. 

b) Kui ümardatud sandekiga laeva sandeki kaarduvus on suurem kui 4% laeva 

laiusest (B) või kui laeva ülaparras on ebahariliku kujuga, on laeva vabaparda 

kõrguseks (D) sellise laeva vabaparda kõrgus, millel on vertikaalse ülapardaga 

keskkaar ning mille piim on sama kaarduvusega ja mille ülaparda osa pindala 

vastab laeva tegeliku keskkaare pindalale. 

7) Plokktegur. Plokktegur (Cb) saadakse valemiga: 

Cb = /(L × B × d1), kus: 

 on metallväliskestaga laeva teoreetiline veeväljasurve ilma väljaulatuva osata ning muust 

materjalist väliskestaga laeva veeväljasurve maht laevakere välispinnani, mõlemad 

arvestatakse teoreetilise süvise d1 juures, ning d1 on 85% laeva vähimast teoreetilisest 

pardakõrgusest. 

8) Vabaparras. Määratud vabaparras on laeva keskkaarel tekijoone ülemisest servast 

vertikaalselt alla kuni asjaomase laadungimärgi ülemise servani mõõdetav vahemaa. 

9) Vabaparda tekk. Vabaparda tekk on harilikult kõige ülemine ilmale ja merele avatud tekk, 

mille kõigil ilmale avatud avadel on alalised sulgemisvahendid ja millest allpool on kõik 

avad laeva parrastes varustatud alaliste veekindlate sulgemisvahenditega. Kui vabaparda 

tekk ei ole pidev, käsitletakse vabaparda tekina avatud teki kõige alumist joont ning selle 
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pikendust paralleelselt teki ülemise osaga. Omaniku valikul võib administratsiooni 

heakskiidul määrata vabaparda tekiks madalama teki, tingimusel et see on täielik ja alaline 

ning vööri ja ahtri suunas vähemalt masinaruumi ja piigi vaheseinte vahel ning traaversis 

pidev. Kui selline madalam tekk on astmeline, käsitletakse sellise laeva vabaparda tekina 

teki kõige alumist joont ning selle pikendust paralleelselt teki ülemise osaga. Kui vabaparda 

tekiks määratakse madalam tekk, käsitletakse kere seda osa, mis ulatub üle vabaparda teki, 

vabaparda määramise ja arvestamise tingimuste kohaldamisel tekiehitisena. Selle teki põhjal 

arvestatakse vabaparrast. 

10) Tekiehitis. 

a) Tekiehitis on tekiga kaetud ehitis vabaparda tekil, mis ulatub laeva pardast 

pardani või ei ulatu pardaplaadistusest rohkem kui 4% laeva laiusest (B) 

sissepoole. Tõstetud kvartertekki käsitletakse tekiehitisena. 

b) Kinnine tekiehitis on selline tekiehitis, millel on: 

i) tugeva konstruktsiooniga sisseehitatud vaheseinad; 

ii) olemasolu korral juurdepääsuavad nendes vaheseintes varustatud reeglile 

12 vastavate ustega; 

iii) külgedes ja otstes kõik muud avad varustatud tõhusate ilmastikukindlate 

sulgemisvahenditega. 

Silda või puppi käsitletakse kinnise tekiehitisena üksnes juhul, kui laevapere 

pääseb neis asuvatesse masina- või muudesse tööruumidesse muude avade 

kaudu, mis on kasutatavad alati, kui vaheseinte avad on suletud. 

c) Tekiehitise kõrgus on tekiehitise teki piimide pinnalt vabaparda teki piimide 

pinnani mõõdetud vähim vertikaalne kõrgus parda juures. 

d) Tekiehitise pikkus (S) on tekiehitise selle osa keskmine pikkus, mis jääb laeva 

pikkuse (L) sisse. 

11) Siletekiga laev. Siletekiga laevadel ei ole vabaparda tekil tekiehitisi. 

12) Ilmastikukindel. Ilmastikukindel tähendab, et vesi ei tungi laeva mis tahes mereolude korral. 
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Reegel 4 

Tekijoon 

Tekijoon on horisontaaljoon, mille pikkus on 300 millimeetrit (12 tolli) ja laius 25 millimeetrit (1 

toll). See märgitakse laeva keskaarel kummalegi pardale ja selle ülemine serv läbib harilikult 

punkti, kus vabaparda teki ülemise pinna pikendus lõikub laevakere välispinnaga (nagu on 

kujutatud joonisel 1), tekijoone võib ümber paigutada vastavalt laeva muule kindlaksmääratud 

punktile, tingimusel et vabaparrast vastavalt korrigeeritakse. Vastava punkti asukoht ja 

vabaparda teki tähis märgitakse rahvusvahelisele laadungimärgi tunnistusele (1966). 

 

  

Joonis 1. Tekijoon 

 

Reegel 5 

Laadungimärk 

Laadungimärk on rõngas, mille välisdiameeter on 300 millimeetrit (12 tolli) ja laius 25 

millimeetrit (1 toll) ning mida läbib horisontaaljoon, mille pikkus on 450 millimeetrit (18 tolli) ja 

laius 25 millimeetrit (1 toll) ning mille ülemine serv läbib rõnga keskpunkti. Rõnga keskpunkt 

paigutatakse laeva keskaarel kaugusele, mis on võrdne tekijoone ülemisest servast vertikaalselt 

allapoole mõõdetud määratud suvise vabapardaga (vt joonis 2). 
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Joonis 2. Laadungimärk ja sellega koos kasutatavad jooned. 

 

Reegel 6 

Laadungimärgiga koos kasutatavad jooned 

1) Kooskõlas käesolevate reeglitega määratud laadungimärgiga koos kasutatavateks joonteks on 

horisontaaljooned, mille pikkus on 230 millimeetrit (9 tolli) ja laius 25 millimeetrit (1 toll) 

ning mis algavad täisnurga all vertikaaljoonest (välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt 

sätestatud teisiti), mille laius on 25 millimeetrit (1 toll) ja mis on märgitud 540 millimeetri 

(21 tolli) kaugusele rõnga keskpunktist vööri poole (vt joonis 2). 

2) Kasutatakse järgmisi veeliine: 

a) suvine veeliin, mida tähistab rõnga keskpunkti läbiva joone ülemine serv ja 

samuti S-tähega märgistatud joon; 

b) talvine veeliin, mida tähistab W-tähega märgistatud joone ülemine serv; 

c) Atlandi ookeani põhjaosa talvine veeliin, mida tähistab tähtedega WNA 

märgistatud joone ülemine serv; 
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d) troopikaveeliin, mida tähistab T-tähega märgistatud joone ülemine serv; 

e) magevee suvine veeliin, mida tähistab F-tähega märgistatud joone ülemine serv. 

Magevee suvine veeliin märgitakse vertikaaljoonest ahtri poole. Magevee suvise 

veeliini ja suvise veeliini erinevus seisneb lastimiseks lubatud koguste erinevustes 

lastimiseks mageveekogudes muude veeliinide kohaselt; 

f) troopikaveeliin magevees, seda tähistab tähtedega TF märgistatud ja 

vertikaaljoonest ahtri poole märgitud joone ülemine serv. 

3) Kui kooskõlas käesolevate reeglitega määratakse metsaveolaeva vabapardaid, märgitakse 

peale tavaliste veeliinide ka metsaveolaeva veeliinid. Sellisteks veeliine tähistavateks 

joonteks on horisontaaljooned, mille pikkus on 230 millimeetrit (9 tolli), laius 25 millimeetrit 

(1 toll) ja mis kulgevad ahtri suunas (välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt sätestatud 

teisiti) ning mis algavad täisnurga all vertikaaljoonest, mille laius on 25 millimeetrit (1 toll) 

ja mis on märgitud 540 millimeetri (21 tolli) kaugusele rõnga keskpunktist ahtri poole (vt 

joonis 3). 

4) Kasutatakse järgmisi metsaveolaeva veeliine: 

a) metsaveolaeva suvine veeliin, mida tähistab tähtedega LS märgistatud joone 

ülemine serv; 

b) metsaveolaeva talvine veeliin, mida tähistab tähtedega LW märgistatud joone 

ülemine serv; 

c) metsaveolaeva Atlandi ookeani põhjaosa talvine veeliin, mida tähistab tähtedega 

LWNA märgistatud joone ülemine serv; 

d) metsaveolaeva troopikaveeliin, mida tähistab tähtedega LT märgistatud joone 

ülemine serv; 

e) metsaveolaeva magevee suvine veeliin, mida tähistab tähtedega LF märgistatud ja 

vertikaaljoonest vööri poole märgitud joone ülemine serv. metsaveolaeva 

magevee suvise veeliini ja metsaveolaeva suvise veeliini erinevus seisneb 

mageveekogudes lastimiseks lubatud koguste erinevustes lastimiseks 

mageveekogudes muude metsaveolaeva veeliinide kohaselt; 
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f) metsaveolaeva magevee troopikaveeliin, mida tähistab tähtedega LTF märgistatud 

ja vertikaaljoonest vööri poole märgitud joone ülemine serv. 

5) Kui aastaajast sõltuvat veeliini ei kohaldata laeva omaduste, kasutusotstarbe või 

navigatsioonipiirangute tõttu, võib selle ära jätta. 

6) Kui laevale on määratud minimaalsest suurem vabaparras, nii et veeliin on märgitud kõige 

alumise kooskõlas konventsiooniga määratud minimaalse vabaparda juurde määratud 

aastaajast sõltuva veeliini asukohta või sellest allapoole, tuleb märkida ainult magevee 

veeliin. 

7) Purjelaevadele tuleb märkida üksnes magevee veeliin ja Atlandi ookeani põhjaosa talvine 

veeliin (vt joonis 4). 

8) Kui Atlandi ookeani põhjaosa talvine veeliin on identne samale vertikaaljoonele vastava 

talvise veeliiniga, tähistatakse see W-tähega. 

9) Teiste rahvusvaheliste konventsioonidega nõutavad täiendavad veeliinid võib märkida 

käesoleva reegli lõikes 1 määratletud vertikaaljoonest täisnurga all ahtri poole. 

  

 

Joonis 3. Metsaveolaeva laadungimärk ja sellega koos kasutatavad jooned. 
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Joonis 4. Purjelaeva laadungimärk ja sellega koos kasutatavad jooned. 

 

Reegel 7 

Määrava asutuse märk 

Laadungimärgi määranud asutuse märgi võib kanda laadungimärgi rõngast läbiva 

horisontaaljoone kohale või selle joone kohale ja alla. Kõnealune märk koosneb kuni neljast 

algustähest, mis tähistavad administratsiooni nime ja millest igaüks on umbes 115 millimeetrit 

(4,5 tolli) kõrge ja 75 millimeetrit (3 tolli) lai. 

 

Reegel 8 

Märkimise üksikasjad 

Rõnga, joonte ja tähtede märkimiseks kasutatakse tumedal taustal valget või kollast värvi või 

heledal taustal musta värvi. Samuti märgitakse need administratsiooni nõuete kohaselt alaliselt 

laeva parrastele. Märgid peavad olema hästi nähtavad ja vajaduse korral rakendatakse selleks 

eriabinõusid. 
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Reegel 9 

Märkide kontrollimine 

Rahvusvahelist laadungimärgi tunnistust (1966) ei anta laeva kohta välja enne, kui konventsiooni 

artikli 13 alusel tegutsev ametiisik või ülevaataja on tõendanud, et märgid on nõuetekohaselt ja 

alaliselt kantud laeva parrastele. 

 

II peatükk 

VABAPARDA MÄÄRAMISE TINGIMUSED 

 

Reegel 10 

Kaptenile esitatav teave 

1) Iga uue laeva kapten tuleb varustada heakskiidetud kujul piisava teabega, et tal oleks 

võimalik korraldada oma laeva lastimist ja ballastimist laeva konstruktsiooni lubamatult 

pingestamata, tingimusel et seda nõuet ei ole vaja kohaldada teatava pikkuse, konstruktsiooni 

või tüübiga laevade suhtes, kui administratsioon peab seda tarbetuks. 

2) Uue laeva kapten, kellele ei ole juba kehtiva inimeste meresõiduohutuse rahvusvahelise 

konventsiooni alusel antud teavet laeva püstuvuse kohta, varustatakse heakskiidetud kujul 

piisava asjakohase teabega, juhendamaks teda laeva püstuvuse puhul erinevates 

kasutustingimustes ning koopia sellest teabest esitatakse administratsioonile. 

 

Reegel 11 

Tekiehitiste otsmised vaheseinad 

Kinniste tekiehitiste ilmale avatud otstes asuvad vaheseinad peavad olema tugeva 

konstruktsiooniga ning vastama administratsiooni nõudmistele. 
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Reegel 12 

Uksed 

1) Kõik juurdepääsuavad kinniste tekiehitiste otstes asuvates vaheseintes varustatakse terasest 

või muust samaväärsest materjalist ustega, kinnitatakse püsivalt ja tugevalt vaheseina külge 

ning raamitakse, jäigastatakse ja varustatakse nii, et kogu tarind on läbistamata vaheseinaga 

ühetugevune ja suletud olekus ilmastikukindel. Nende uste ilmastikukindlaks sulgemiseks 

kasutatakse tihendeid ja sulgureid või muid samaväärseid vahendeid, mis kinnitatakse 

püsivalt vaheseina või uste endi külge, ja uksed paigutatakse nii, et neid on võimalik avada ja 

sulgeda mõlemalt poolt vaheseina. 

2) Kui käesolevates reeglites ei ole sätestatud teisiti, on kinniste tekiehitiste otstes asuvate 

vaheseinte juurdepääsuavade läved vähemalt 380 millimeetrit (15 tolli) üle teki. 

Reegel 13 

Luukide, ukseavade ja ventilatsioonilõõride avade asukoht 

Käesolevate reeglite kohaldamisel on luukidele, ukseavadele ja ventilatsioonilõõride avadele 

määratletud kaks piirkonda: 

1. piirkond ― avatud vabaparda tekil ja tõstetud kvartertekil ning ilmale avatud tekiehitiste tekil 

kohas, mis jääb vööriperpendikulaarist veerandi laevapikkuse kaugusel asetsevast punktist vööri 

poole; 

2. piirkond ― ilmale avatud tekiehitiste tekil kohas, mis jääb vööriperpendikulaarist veerandi 

laevapikkuse kaugusel asetsevast punktist ahtri poole. 

Reegel 14 

Lasti- ja muud luugid 

1) Lasti- ja muude luukide konstruktsioon ja ilmastikukindlalt sulgemise vahendid peavad 1. ja 

2. piirkonnas vastama vähemalt lisa reeglitele 15 ja 16. 

2) Tekiehitiste tekist kõrgemal asuvatel tekkidel olevate ilmale avatud luukide kraed ja katted 

peavad vastama administratsiooni nõuetele. 
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Reegel 15 

Luugid, mis on suletavad äravõetavate luugikaantega ja tihendatavad veekindla presendiga ning 

salkimisvahenditega 

Luugikraed 

1) Äravõetavate kaantega suletavad ning veekindla presendiga tihendatavad ja salgitavad 

luugikraed peavad olema tugeva konstruktsiooniga ning nende kõrgus üle teki peab olema 

vähemalt järgmine: 

1. piirkonnas 600 millimeetrit (23,5 tolli); 

2. piirkonnas 450 millimeetrit (17,5 tolli). 

Luugikaaned 

2) Iga luugikaant kandev pind peab olema vähemalt 65 millimeetrit (2,5 tolli) lai. 

3) Puitkaaned peavad viimistletud kujul ja kuni 1,5 meetrise (4,9 jalase) silde ulatuse puhul 

olema vähemalt 60 millimeetrit (2,375 tolli) paksud. 

4) Pehmest terasest kaante tugevus arvutatakse koormusele, mis on 1. piirkonnas asuvate 

luukide puhul vähemalt 1,75 tonni ruutmeetri kohta (358 naela ruutjala kohta) ja 2. 

piirkonnas asuvate luukide puhul vähemalt 1,30 tonni ruutmeetri kohta (266 naela ruutjala 

kohta), ning sedasi arvutatud maksimaalse pinge korrutis teguriga 4,25 ei tohi olla suurem 

kui kõnealuse materjali vähim piirtugevus. Kaaned peavad olema projekteeritud nii, et 

sissepaine ei ületaks sellise koormuse juures 0,0028 sildest. 

5) 24 meetri (79 jala) pikkuste laevade puhul võib 1. piirkonnas asuvate luukide arvutuslikuks 

koormuseks võtta 1 tonn ruutmeetri kohta (205 naela ruutjala kohta) ning 100 meetri (328 

jala) pikkuste laevade puhul ei tohi see olla vähem kui 1,75 tonni ruutmeetri kohta (358 naela 

ruutjala kohta). 2. piirkonnas asuvate luukide arvutuslikuks koormuseks võib võtta vastavalt 

0,75 tonni ruutmeetri kohta (154 naela ruutjala kohta) ja 1,3 tonni ruutmeetri kohta (266 

naela ruutjala kohta). Igal juhul arvutatakse vahepealsed pikkused interpoleerimise teel. 
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Teisaldatavad luugipiimid 

6) Luugikaasi toetavate pehmest terasest teisaldatavate luugipiimide tugevus arvutatakse 

koormusele, mis on 1. piirkonnas asuvate luukide puhul vähemalt 1,75 tonni ruutmeetri kohta 

(358 naela ruutjala kohta) ja 2. piirkonnas asuvate luukide puhul vähemalt 1,30 tonni 

ruutmeetri kohta (266 naela ruutjala kohta), ning sedasi arvutatud maksimaalse pinge korrutis 

teguriga 5 ei tohi olla suurem kui kõnealuse materjali vähim piirtugevus. Piimid peavad 

olema projekteeritud nii, et nende sissepaine sellise koormuse juures ei ületaks 0,0022 

sildest. Üle 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade suhtes kehtivad käesoleva reegli lõike 5 

nõuded. 

Kastluugid 

7) Luugipiimide ja kaante asemel kasutatavate pehmest terasest kastluukide tugevus arvutatakse 

käesoleva reegli lõikes 4 määratletud koormusele ning sedasi saadud maksimaalse pinge 

korrutis teguriga 5 ei tohi olla suurem kui kõnealuse materjali vähim piirtugevus. Kastluugid 

peavad olema projekteeritud nii, et nende sissepaine ei ületaks 0,0022 sildest. Luukide 

ülemiste pehmest terasest plaatide paksus peab olema vähemalt 1% jäikusribide 

vahekaugusest või 6 millimeetrit (0,24 tolli), kui see on suurem. Üle 100 meetri (328 jala) 

pikkuste laevade suhtes kehtivad käesoleva reegli lõike 5 nõuded. 

8) Muust kui pehmest terasest valmistatud kaaned peavad administratsiooni nõudmisel olema 

sama tugevad ja jäigad kui pehmest terasest valmistatud kaaned. 

Kandurid või pesad 

9) Luugipiimide kandurid või pesad peavad olema tugeva konstruktsiooniga ning tagama 

piimide kindla paigaldamise ja kinnitamise. Rullitavate piimide kasutamisel peab nende 

konstruktsioon tagama, et need püsivad paigal ka siis, kui luuk on suletud. 

Klambid 

10) Klambid ja kiilude teravad otsad peavad omavahel sobima. Need peavad olema vähemalt 65 

millimeetrit (2,5 tolli) laiad ja nende vaheline kaugus keskkohast ei tohi olla rohkem kui 600 

millimeetrit (23,5 tolli); igal küljel või otsas ei tohi klambid luugi nurkadest olla kaugemal 

kui 150 millimeetrit (6 tolli). 
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Salklatid ja kiilud 

11) Salklatid ja kiilud peavad olema tugevad ja heas korras. Kiilud peavad olema tugevast 

puidust või muust samaväärsest materjalist. Nende viltuse osa kalle ei tohi olla suurem kui 

1 : 6 ja peenem ots peab olema vähemalt 13 millimeetrit (0,5 tolli) paks. 

Presentkatted 

12) Iga 1. või 2. piirkonnas asuv luuk kaetakse vähemalt kahe heas korras presentkattega. Katted 

peavad olema veekindlad ja piisavalt tugevad. Need peavad olema valmistatud materjalist, 

mille kaal ja omadused vastavad vähemalt tunnustatud standardile. 

Luugikaante kinnitamine 

13) Pärast presentkatete kinnitamist lisatakse kõikidele 1. või 2. piirkonnas asuvatele luukidele 

iga luugiosa tõhusaks ja üksteisest sõltumatuks kinnitamiseks terasvardad või muud 

samaväärsed vahendid. Üle 1,5 meetri (4,9 jala) pikkused luugikaaned kinnitatakse vähemalt 

kahe sellise vahendiga. 

 

Reegel 16 

Tihendite ja sulguritega varustatud ilmastikukindlate terasest või muust samaväärsest 

materjalist kaantega suletavad luugid 

Luugikraed 

1) 1. ja 2. piirkonnas peab tihendite ja sulguritega varustatud ilmastikukindlate terasest või 

muust samaväärsest materjalist kaantega luukide kraede kõrgus tekist vastama reegli 15 

lõikes 1 määratletule. Need luugikraed võivad olla madalamad või üldse ära jäetud, kui 

administratsioon on veendunud, et see ei halvenda mereoludes laeva ohutust. Olemasolu 

korral peavad luugikraed olema tugeva konstruktsiooniga. 

Ilmastikukindlad kaaned 

2) Pehmest terasest ilmastikukindlate kaante tugevus arvutatakse koormusele, mis on 1. 

piirkonnas asuvate luukide puhul vähemalt 1,75 tonni ruutmeetri kohta (358 naela ruutjala 

kohta) ja 2. piirkonnas asuvate luukide puhul vähemalt 1,3 tonni ruutmeetri kohta (266 naela 
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ruutjala kohta), ning sedasi arvutatud maksimaalse pinge korrutis teguriga 4,25 ei tohi olla 

suurem kui kõnealuse materjali vähim piirtugevus. Ilmastikukindlad kaaned peavad olema 

projekteeritud nii, et nende sissepaine ei ületaks sellise koormuse juures 0,0028 sildest. 

Kaante ülemiste pehmest terasest plaatide paksus peab olema vähemalt 1% jäikusribide 

vahekaugusest või 6 millimeetrit (0,24 tolli), kui see on suurem. Kuni 100 meetri (328 jala) 

pikkuste laevade suhtes kohaldatakse reegli 15 lõiget 5. 

3) Muust kui pehmest terasest valmistatud kaaned peavad administratsiooni nõudmisel olema 

sama tugevad ja jäigad kui pehmest terasest valmistatud kaaned. 

Ilmastikukindla sulgemise vahendid 

4) Ilmastikukindlaks sulgemiseks ja säilitamiseks kasutatavad vahendid peavad vastama 

administratsiooni nõudmistele. Vahendid peavad olema paigutatud nii, et ilmastikukindlus 

säilib mereoludes, ning selleks nõutakse esmasel ülevaatusel tiheduskatseid, mida võidakse 

ka nõuda korrapärastel ja iga-aastastel ülevaatustel või sagedamini. 

 

Reegel 17 

Masinaruumi avad 

1) Masinaruumi avad peavad 1. ja 2. piirkonnas olema nõuetekohaselt konstrueeritud ja 

piisavalt tugevate terasest šahtidega kindlalt suletud ning kui muud ehitised šahte ei kata, 

tuleb nende tugevust eraldi arvestada. Juurdepääsuavad sellistes šahtides peavad olema 

varustatud reegli 12 lõikele 1 vastavate ustega, mille lävi peab 1. piirkonnas olema vähemalt 

600 millimeetrit (23,5 tolli) ja 2. piirkonnas vähemalt 380 millimeetrit (15 tolli) üle teki. 

Selliste šahtide teised avad varustatakse samaväärsete kaantega, mis kinnitatakse oma 

vastavatesse kohtadesse püsivalt. 

2) Katlaruumi luukide, korstna või masinaruumi ventilatsioonilõõride kraed peavad ilmale 

avatud asukohas vabaparda tekil või tekiehitiste tekil ulatuma nii palju üle teki, kui on 

mõistlik ja teostatav. Katlaruumi luugi avad varustatakse tugevate terasest või muust 

samaväärsest materjalist kaantega, mis kinnitatakse oma vastavatesse kohtadesse alaliselt ja 

mida peab olema võimalik sulgeda ilmastikukindlalt. 
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Reegel 18 

Mitmesugused avad vabaparda ja tekiehitiste tekis 

1) 1. või 2. piirkonnas või muudes kui suletud tekiehitistes asuvad manluugid ja 

tekiilluminaatorid peavad olema tugevate kaantega, mida on võimalik sulgeda 

ilmastikukindlalt. Kaaned kinnitatakse luukidele püsivalt, välja arvatud juhul, kui need on 

kinnitatud väikeste vahekaugustega paigaldatud poltidega. 

2) Vabaparda tekis olevad avad, välja arvatud luugid, masinaruumi avad, manluugid ja 

tekiilluminaatorid, kaetakse kinnise tekiehitise või tekimajaga või sama tugeva ja 

ilmastikukindla tekikapiga. Iga selline ava, mis asub ilmale avatud tekiehitiste tekis või 

tekimaja peal asuvas vabaparda tekis, kust on võimalik pääseda vabaparda teki alla või 

kinnisesse tekiehitisse, kaetakse sobiva tekimaja või tekikapiga. Selliste tekimajade või 

tekikappide ukseavad varustatakse reegli 12 lõikele 1 vastavate ustega. 

3) 1. piirkonnas peab tekikappides asuvate uste juurde viiva läve kõrgus tekist olema vähemalt 

600 millimeetrit (23,5 tolli). 2. piirkonnas peab see olema vähemalt 380 millimeetrit (15 

tolli). 

 

Reegel 19 

Ventilatsioonilõõrid 

1) 1. või 2. piirkonnas asuvatel ventilatsioonilõõridel, mis viivad vabaparda teki või kinniste 

tekiehitiste teki alla, peavad olema terasest või muust samaväärsest materjalist tugeva 

konstruktsiooniga ja kindlalt teki külge kinnitatud kraed. Kui ventilatsioonilõõri krae on 

kõrgem kui 900 millimeetrit (35,5 tolli), tuleb see eraldi toestada. 

2) Muid kui kinniseid tekiehitisi läbivatel ventilatsioonilõõridel peavad vabaparda tekil olema 

tugeva konstruktsiooniga terasest või muust samaväärsest materjalist valmistatud luugikraed. 

3) 1. piirkonnas asuvad ventilatsioonilõõrid, mille kraed ulatuvad rohkem kui 4,5 meetrit (14,8 

jalga) üle teki, ja 2. piirkonnas asuvad ventilatsioonilõõrid, mille kraed ulatuvad rohkem kui 

2,3 meetrit (7,5 jalga) üle teki, tuleb sulgemisvahenditega varustada üksnes administratsiooni 

konkreetsel nõudmisel. 
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4) Ventilatsioonilõõride avad tuleb varustada ilmastikukindlate sulguritega, välja arvatud 

käesoleva reegli lõikes 3 sätestatud juhtudel. Kuni 100 meetri (328 jala) pikkustel laevadel 

peavad need sulgurid olema kinnitatud püsivalt; teistel laevadel, kus need püsivalt kinnitatud 

ei ole, paigutatakse need ventilatsioonilõõride avade lähedale, millele paigaldamiseks need 

on ette nähtud. 1. piirkonnas asuvate ventilatsioonilõõride avade kraed peavad ulatuma 

vähemalt 900 millimeetrit (35,5 tolli) üle teki; 2. piirkonnas peab see kõrgus olema vähemalt 

760 millimeetrit (30 tolli). 

5) Ilmale avatud kohtades võib administratsioon nõuda, et kraed oleksid kõrgemad. 

 

Reegel 20 

Õhutorud 

Kui ballasti- ja muude tankide õhutorud ulatuvad vabaparda või tekiehitiste tekist kõrgemale, 

peab torude ilmale avatud osa olema tugeva konstruktsiooniga; selle kõrgus tekist punktini, kust 

vesi võib teki alla pääseda, peab vabaparda tekil olema vähemalt 760 millimeetrit (30 tolli) ja 

tekiehitiste tekil 450 millimeetrit (17,5 tolli). Kui laeva töö on nende kõrguste tõttu häiritud, võib 

administratsioon heaks kiita madalama kõrguse, kui ta on veendunud, et nende sulgemine ja 

muud asjaolud seda õigustavad. Õhutorude avade sulgemiseks peavad nende külge olema 

püsivalt kinnitatud asjakohased vahendid. 

 

Reegel 21 

Pardalastiluugid ja muud samalaadsed avad 

1) Pardalastiluugid ja muud samalaadsed avad laeva parrastel allpool vabaparda tekki peavad 

olema varustatud ustega, mis on projekteeritud nii, et tagatud oleks  ilmastikukindlus ja 

konstruktsiooni terviklikkus seda ümbritseva pardaplaadistusega. Selliseid avasid peab laeva 

konstruktsioonile ja nõuetekohasele tööle vastavalt olema võimalikult vähe. 

2) Kui administratsioon selleks luba ei anna, ei tohi kõnealuste avade alumine serv jääda laeva 

pardal allapoole vabaparda teki paralleeli, mille madalaim koht on kõige ülemise veeliini 

ülemise serva kõrgusel. 
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Reegel 22 

Piigartid, sisse- ja väljalaskeavad 

1) Vabaparda teki alt või vabaparda tekil asuvatest reeglile 12 vastavate ustega varustatud 

tekiehitistest või -majadest läbiviidud väljalaskeavad tuleb varustada tõhusate ja 

juurdepääsetavate vahenditega, mis takistavad vee pääsemist laeva. Harilikult on igal 

väljalaskeaval eraldi automaatne tagasilöögiklapp, mida on võimalik sulgeda vabaparda 

tekilt. Kui aga suvise veeliini ja väljalasketoru laeva sisse jääva otsa vahe püstsuunas on 

suurem kui 1% laeva pikkusest, võib väljalaskeaval olla kaks tõhusate sulguriteta 

tagasilöögiklappi, tingimusel et laeva sisemusse jääv klapp on kasutusoludes kontrollimiseks 

alati juurdepääsetav; kui kõnealune vahe püstsuunas on üle 2% laeva pikkusest, võib 

administratsiooni loal heaks kiita ühe tõhusate sulguriteta automaatse tagasilöögiklapi. Klapi 

käiturid peavad olema hõlpsalt juurdepääsetavad ning varustatud näidikuga, mis näitab, kas 

klapp on avatud või suletud. 

2) Mehitatud masinaruumides võib pea- ja abimasinate merevee sisse- ja väljalaskeklappe 

käitada kohapeal. Käitamisvahendid peavad olema hõlpsalt juurdepääsetavad ja need tuleb 

varustada näidikutega, mis näitavad, kas avad on kinni või lahti. 

3) Piigartid ja väljalasketorud, mis algavad mis tahes tasandil ja mille ava pannulis on kas 

rohkem kui 450 millimeetrit (17,5 tolli) allpool vabaparda tekki või vähem kui 600 

millimeetrit (23,5 tolli) üle suvise veeliini, peavad pannuli juures olema varustatud 

tagasilöögiklapiga. Selle klapi võib jätta paigaldamata, kui toruseinad on piisavalt paksud, 

välja arvatud juhul, kui seda on nõutud lõike 1 kohaselt. 

4) Reeglile 12 vastavate usteta tekiehitistest või -majadest väljuvad piigatid tuleb juhtida üle 

parda. 

5) Kõik käesoleva reegliga ettenähtud klapid ja pannuli tarvikud peavad olema terasest, 

pronksist või muust heakskiidetud sitkest materjalist. Harilikust malmist või samalaadsest 

materjalist klapid ei ole lubatud. Kõik käesolevas reeglis osutatud torud peavad olema 

terasest või muust samaväärsest administratsiooni nõudmistele vastavast materjalist. 
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Reegel 23 

Pardailluminaatorid 

1) Vabaparda teki aluste või kinnistes tekiehitistes olevate ruumide pardailluminaatorid 

varustatakse tõhusate sisemiste hingedel tormiluukidega, mis paigaldatakse nii, et neid on 

võimalik sulgeda ja kinnitada veekindlalt. 

2) Pardailluminaatorit ei paigutata sellisesse kohta, kus selle ülevoolulävi jääb laeva pardal 

allapoole vabaparda tekiga paralleelsest joonest, mille alumine punkt on 2,5% võrra laeva 

laiusest (B) või 500 millimeetrit (19,5 tolli) veeliinist kõrgemal, vastavalt sellele, kumb 

vahemaa on suurem. 

3) Pardailluminaatoritel peab koos võimalike olemasolevate klaaside ja katetega olema tugev ja 

heakskiidetud konstruktsioon. 

 

 

Reegel 24 

Tormiluugid 

1) Kui vabaparda või tekiehitiste teki ilmale avatud osadel olevad umbreelingud moodustavad 

kaeve, tuleb tarvitusele võtta piisavad abinõud vee äravooluks tekkidelt kaevu. Kui käesoleva 

reegli lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud teisiti, arvutatakse tormiluukide minimaalne pind (A) 

laeva kummalgi pardal iga kaevu kohta vabaparda tekil juhtudel, kus nõgusus kaevu ees on 

vähemalt standardne, järgmiste valemite põhjal. Igale tekiehitiste tekil olevale kaevule vastav 

minimaalne pind on pool kõnealuste valemitega arvutatavast. 

Kui umbreelingu pikkus (l) kaevus on kuni 20 meetrit: 

 A = 0,7 + 0,035* l  ruutmeetrit, 

kui l on suurem kui 20 meetrit: 

 A = 0,7* l  ruutmeetrit. 

l ei võeta ühelgi juhul suuremat kui 0,7 L. 
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Kui umbreelingu keskmine kõrgus on suurem kui 1,2 meetrit, suurendatakse nõutavat pinda 

0,004 ruutmeetri võrra kaevu pikkuse iga meetri ja kõrgusevahe iga 0,1 meetri kohta. Kui 

umbreelingu keskmine kõrgus on väiksem kui 0,9 meetrit, võib nõutavat pinda vähendada 0,004 

ruutmeetri võrra kaevu pikkuse iga meetri ja kõrgusevahe iga 0,1 meetri kohta; 

või 

kui umbreelingu pikkus (l) kaevus on kuni 66 jalga 

 A = 7,6 + 0,115* l ruutjalga, 

kui l on suurem kui 66 jalga 

 A = 0,23* l ruutjalga. 

l ei võeta ühelgi juhul suuremat kui 0,7 L. 

Kui umbreelingu keskmine kõrgus on suurem kui 3,9 jalga, suurendatakse nõutavat pinda 0,04 

ruutjala võrra kaevu pikkuse iga jala ja kõrgusevahe iga jala kohta. Kui umbreelingu keskmine 

kõrgus on väiksem kui 3 jalga, võib nõutavat pinda vähendada 0,04 ruutjala võrra kaevu pikkuse 

iga jala ja kõrgusevahe iga jala kohta. 

2) Nõgususeta laevades suurendatakse arvutatud pinda 50% võrra. Kui nõgusus on standardist 

väiksem, arvutatakse kõnealune protsendimäär interpoleerimise teel. 

3) Kui laeval on karbikujuline tekiehitis, mis ei vasta reegli 36 lõike 1 punktile e, või kui 

eraldiseisvate tekiehitiste vahel olevatele luukidele on paigaldatud pidevad või olulises osas 

pidevad pikikoomingud, arvutatakse tormiluukide avade minimaalne pind järgmise tabeli 

põhjal: 

 

Luugi või karbikujulise tekiehitise ava 

laiuse suhe laeva laiusega 

Tormiluukide pinna suhe umbreelingute 

kogupinnaga 

≤ 40% 20% 

≥ 75% 10% 

 

Tormiluukide pind vahepealsete laiuste suhte korral arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 
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4) Ühes või mõlemas otsas avatud tekiehitistega laevades võetakse administratsiooni nõudmisel 

tarvitusele küllaldased abinõud selliste tekiehitiste sisemuse veest tühjendamiseks. 

5) Tormiluukide alumised servad peavad olema tekile võimalikult lähedal. 2/3 tormiluukide 

nõutavast pinnast peab jääma kaevu sellele poolele, mis jääb nõgususkõvera kõige 

madalamale punktile kõige lähemale. 

6) Kõik sellised avad umbreelingutes varustatakse kaitseks ribide või pulkadega, mille vahe on 

umbes 230 millimeetrit (9 tolli). Kui tormiluukidele on paigaldatud sulgurid, tuleb neile 

kinnikiilumise ärahoidmiseks tagada küllaldane lõtk. Hingedel peavad olema roostevabast 

materjalist tihvtid või laagrid. Kui sulguritel on kinnitusvahendid, peavad need olema 

heakskiidetud konstruktsiooniga. 

 

Reegel 25 

Laevapere kaitse 

1) Laevapere ruumidena kasutatavad tekimajad peavad olema administratsiooni nõuetele 

vastava tugevusega. 

2) Vabaparda ja tekiehitiste teki kõikidele ilmale avatud osadele paigaldatakse tugevad kaitse- 

või umbreelingud. Kaitse- või umbreelingu kõrgus tekist peab olema vähemalt 1 meeter 

(39,5 tolli), kusjuures kui see kõrgus häiriks laeva normaalset toimimist, võib 

administratsioon kiita heaks madalama kõrguse, kui ta on veendunud, et laevaperele on 

tagatud küllaldane kaitse. 

3) Kaitsereelingu kõige madalamal kulgeva osa all olev ava ei tohi olla suurem kui 230 

millimeetrit (9 tolli). Reelingu teiste osade vahe ei tohi olla suurem kui 380 millimeetrit (15 

tolli). Ümardatud sandekiga laevadel pannakse kaitsereelingute toed teki lamedale osale. 

4) Laevapere kaitseks peavad laevapere ruumidesse, masinaruumi ja teistesse laeva tööks 

vajalikesse ruumidesse ja neist välja pääsemisel olema tarvitusele võetud piisavad 

abivahendid (kaitsereelingud, päästeliinid, ülekäigusillad või tekialused käigud jms). 

5) Tekilast paigutatakse laeval nii, et lasti ees olevat ava, mille kaudu pääseb laevapere 

ruumidesse, masinaruumi ja teistesse laeva tööks vajalikesse ruumidesse ning neist välja, on 

võimalik nõuetekohaselt sulgeda ja kindlustada, et vesi ei pääse laeva. Kui tekil või teki all 
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läbipääs puudub, paigaldatakse laevapere kaitseks tekilasti kohale kaitsereelingud, 

päästeliinid vms. 

 

Reegel 26 

A-tüüpi laevade eritingimused 

Masinaruumi šahtid 

1) Reeglis 27 määratletud A-tüüpi laevade masinaruumi šahtid varustatakse kaitseks kinnise, 

vähemalt standardkõrgusega pupi või sillaga või sama kõrge ja tugeva tekimajaga, kusjuures 

masinaruumi šahtid võivad olla kaitsmata, kui neis ei ole avasid, mille kaudu pääseks 

vabaparda tekilt otse masinaruumi. Masinaruumi šahtile võib siiski lubada paigaldada reegli 

12 nõuetele vastava ukse, tingimusel et see viib ruumi või koridori, mille konstruktsioon on 

sama tugev kui masinaruumi šahti oma, ja on masinaruumi trepist eraldatud teise, terasest või 

muust samaväärsest materjalist ilmastikukindla uksega. 

Ülekäigusillad ja juurdepääsuteed 

2) A-tüüpi laevadele tuleb tekiehitiste teki kõrgusele pupi ja laeva keskel oleva silla või 

olemasolu korral tekimaja vahele nii vööri kui ka ahtrisse paigaldada piisavalt tugeva 

konstruktsiooniga alalised ülekäigusillad või muud samaväärsed juurdepääsuteed, mis 

täidaksid ülekäigusilla ülesannet, näiteks viiksid teki alla. Mujal ja laeva keskel oleva sillata 

A-tüüpi laevadel võetakse tarvitusele administratsiooni nõudmistele vastavad abinõud 

laevapere kaitseks pääsul laeva tööks vajalikesse osadesse. 

3) Ülekäigusilla tasapinnalt peab ohutult ja piisavalt kindlalt pääsema eraldi asuvatesse 

laevapere ruumidesse ning samuti tuleb tagada ühendus laevapere ruumide ja masinaruumi 

vahel. 

Luugid 

4) A-tüüpi laevade ilmale avatud luugid vabaparda ja pakitekil või paisušahtide peal 

varustatakse tugevate terasest või muust samaväärsest materjalist veekindlate kaantega. 
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Vee äravool tekilt 

5) Umbreelingutega A-tüüpi laevadel peavad ülateki ilmale avatud osadele vähemalt pooles 

pikkuses olema paigaldatud lahtised reelingud või muud tõhusad vee äravoolu seadmed. 

Siirivöö ülemine serv peab olema võimalikult madal. 

6) Kui tekiehitised on omavahel ühendatud karbikujuliste tekiehitistega, tuleb lahtised reelingud 

paigaldada kogu vabaparda teki ilmale avatud osa pikkuses. 

 

III peatükk 

VABAPARDAD 

 

Reegel 27 

Laevatüübid 

1) Vabaparda arvutamisel jagatakse laevad A- ja B-tüüpi laevadeks. 

A-tüüpi laevad 

2) A-tüüpi laevad on ehitatud üksnes lahtiste vedelike mahtlastina veoks ja selle lastitankidel on 

üksnes väikesed terasest või muust samaväärsest materjalist tihendatud veekindlate kaantega 

juurdepääsuavad. 

Sellistel laevadel on järgmised iseloomulikud omadused: 

a) ilmale avatud teki konstruktsiooniline terviklikkus ja 

b) kõrgetasemeline kaitse vee sissevoolu vastu, tuleneb lastitud lastiruumide 

madalast täituvustegurist ja vaheruumideks jaotumise astmest. 

3) Kui A-tüüpi laev on üle 150 meetri (492 jala) pikk ja ehitatud nii, et suvise veeliinini 

lastimise korral jäävad mõned ruumid tühjaks, peab laev vastu pidama mis tahes tühja ruumi 

uputusele eeldatava täituvusteguriga 0,95 ning jääma ujuvaks administratsiooni nõudmistele 

vastavates tasakaalutingimustes. Kui selline laev on üle 225 meetri (738 jala) pikk, 

käsitletakse masinaruumi uputatava ruumina täituvusteguriga 0,85. 



 

 24 

Administratsioonid võivad juhinduda järgmistest rahuldavatest piirmääradest: 

a) pärast vee sissevoolu jääb lõplik veepiir allapoole mis tahes sellise ava 

alumist serva, mille kaudu võiks vesi edasi sisse voolata; 

b) asümmeetrilisest vee sissevoolust tingitud kreeni suurim nurk on 15°; 

c) laeva metatsentriline kõrgus sissevoolanud veega on positiivne. 

4) A-tüüpi laevadele määratakse vähemalt reeglis 28 esitatud tabeli A kohane minimaalne 

vabaparras. 

B-tüüpi laevad 

5) Kõiki laevu, mis ei kuulu käesoleva reegli lõigetega 2 ja 3 sätestatud A-tüüpi laevade hulka, 

käsitletakse B-tüüpi laevadena. 

6) B-tüüpi laevadele, millel on 1. piirkonnas olevatele luukidele paigaldatud reegli 15 lõikele 7 

või reeglile 16 vastavad kaaned, määratakse vabaparras reeglis 28 esitatud tabeli B järgi, 

välja arvatud käesoleva reegli lõigetes 7–10 sätestatud juhtudel. 

7) Igale üle 100 meetri (328 jala) pikkusele B-tüüpi laevale võidakse määrata käesoleva reegli 

lõike 6 kohasest väiksem vabaparras, kui administratsioon on lubatud vähendamise puhul 

veendunud, et: 

a) laevapere kaitseks tarvitusele võetud abinõud on küllaldased; 

b) vee äravool tekilt on küllaldane; 

c) luugikaaned vastavad 1. ja 2. piirkonnas reeglile 16 ja on piisavalt tugevad, 

pidades eriti silmas nende tihendus- ja kinnitamisvahendeid; 

d) laev jääb suvise veeliinini lastituse korral rahuldavates tasakaalutingimustes 

ujuvaks pärast mis tahes ühe vigastatud ruumi, välja arvatud masinaruumi 

uputust eeldatava täituvusteguriga 0,95 ja 

e) kui selline laev on üle 225 meetri (738 jala) pikk, käsitletakse masinaruumi 

uputatava ruumina täituvusteguriga 0,85. 
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Administratsioonid võivad käesoleva lõike punktide d ja e nõuete kohaldamisel juhinduda lõike 

3 punktides a, b ja c sätestatud piirmääradest. 

Asjaomased arvutused võivad põhineda järgmistel põhieeldustel: 

– vigastuse ulatus püstsuunas on võrdne laeva kõrgusega; 

– vigastused ei ulatu sügavamale laeva kui B/5; 

– ükski peamine põikvahesein ei ole vigastatud; 

– raskuskeskme kaugust baasliinist arvutatakse eeldusel, et lastiruumid on lastitud ühtlaselt ning 

ruumid äratarvitatavate vedelike ja varude jms hoidmiseks on täidetud 50% ulatuses 

projekteeritud mahutavusest. 

8) Käesoleva reegli lõikele 7 vastavate B-tüüpi laevade vabaparda arvutamisel ei vähendata 

reeglis 28 esitatud tabeli B kohaseid väärtusi rohkem kui 60% B- ja A-tabelis sama 

pikkusega laevade kohta esitatud väärtuste vahest. 

9) Käesoleva reegli lõike 8 kohast vähendamist võib teha kuni reeglis 28 esitatud tabeli A ja 

tabeli B väärtuste koguvahe ulatuses tingimusel, et laev vastab reegli 26 lõigetele 1, 2, 3, 5 ja 

6, nagu see oleks A-tüüpi laev, ja peale selle käesoleva reegli lõike 7 punktidele a–d selle 

erinevusega, et punktis d osutatud vee sissevoolu mis tahes ühte vigastatud ruumi 

käsitletakse vee sissevooluna mis tahes kahte kõrvuti asuvasse vööri- või ahtriruumi, millest 

kumbki ei tohi olla masinaruum. Samuti peab iga üle 225 meetri (738 jala) pikkune laev 

suvise veeliinini lastitud olekus jääma rahuldavates tasakaalutingimustes ujuvaks, kui veega 

täitub üksnes masinaruum ja eeldatav täituvustegur on 0,85. 

10) B-tüüpi laevadele, millel on 1. piirkonnas reeglile 15 (välja arvatud selle lõikele 7) vastavate 

kaantega luugid, määratakse vabaparras reeglis 28 esitatud tabeli B põhjal, millest saadud 

väärtust suurendatakse järgmises tabelis esitatud väärtustega. 



 

 26 

 

B-tüüpi laevade vabaparda tabeli kohase väärtuse suurendamine, kui laeva luugikaaned ei vasta 

reegli 15 lõikele 7 või reeglile 16 

Laeva 
pikkus 
(meetrites) 

Vabaparda 
suurendamine 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparda 
suurendamine 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparda 
suurendamine 
(milli-
meetrites) 

≤ 108 50 139 175 170 290 
109 52 140 181 171 292 
110 55 141 186 172 294 
111 57 142 191 173 297 
112 59 143 196 174 299 
113 62 144 201 175 301 
114 64 145 206 176 304 
115 68 146 210 177 306 
116 70 147 215 178 308 
117 73 148 219 179 311 
118 76 149 224 180 313 
119 80 150 228 181 315 
120 84 151 232 182 318 
121 87 152 236 183 320 
122 91 153 240 184 322 
123 95 154 244 185 325 
124 99 155 247 186 327 
125 103 156 251 187 329 
126 108 157 254 188 332 
127 112 158 258 189 334 
128 116 159 261 190 336 
129 121 160 264 191 339 
130 126 161 267 192 341 
131 131 162 270 193 343 
132 136 163 273 194 346 
133 142 164 275 195 348 
134 147 165 278 196 350 
135 153 166 280 197 353 
136 159 167 283 198 355 
137 164 168 285 199 357 
138 170 169 287 200 358 

 

Vahepealse pikkusega laevade vabaparras arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

Üle 200 meetri pikkuste laevade vabaparda määrab administratsioon. 
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B-tüüpi laevade vabaparda tabeli kohase väärtuse suurendamine, kui laeva luugikaaned ei vasta 

reegli 15 lõikele 7 või reeglile 16 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vabaparda 
suurendamine 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vabaparda 
suurendamine 
(tollides) 

≤ 350 2,0 510 9,6 
360 2,3 520 10,0 
370 2,6 530 10,4 
380 2,9 540 10,7 
390 3,3 550 11,0 
400 3,7 560 11,4 
410 4,2 570 11,8 
420 4,7 580 12,1 
430 5,2 590 12,5 
440 5,8 600 12,8 
450 6,4 610 13,1 
460 7,0 620 13,4 
470 7,6 630 13,6 
480 8,2 640 13,9 
490 8,7 650 14,1 
500 9,2 660 14,3 

Vahepealse pikkusega laevade vabaparras arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

Üle 660 jala pikkuste laevade vabaparda määrab administratsioon. 

11) Lihtritele, praamidele või muudele oma käituriteta laevadele määratakse vabaparras 

kooskõlas käesolevate reeglitega. Mehitamata praamide suhtes ei kohaldata siiski reegli 25, 

reegli 26 lõikeid 2 ja 3 ning reeglit 39. Sellistele mehitamata praamidele, mille vabaparda 

tekil on üksnes väikesed terasest või muust samaväärsest materjalist ilmastikukindlalt 

suletavad tihendatud juurdepääsuavad, võib määrata kooskõlas käesolevate reeglitega 

arvestatavast 25% väiksema vabaparda. 

 

Reegel 28 

Vabaparda tabelid 

A-tüüpi laevad 

1) A-tüüpi laevade vabaparras määratakse järgmise tabeli põhjal. 
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Tabel A 

A-tüüpi laevade vabaparda tabel 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

24 200 60 573 96 1074 
25 208 61 587 97 1089 
26 217 62 600 98 1105 
27 225 63 613 99 1120 
28 233 64 626 100 1135 
29 242 65 639 101 1151 
30 250 66 653 102 1166 
31 258 67 666 103 1181 
32 267 68 680 104 1196 
33 275 69 693 105 1212 
34 283 70 706 106 1228 
35 292 71 720 107 1244 
36 300 72 733 108 1260 
37 308 73 746 109 1276 
38 316 74 760 110 1293 
39 325 75 773 111 1309 
40 334 76 786 112 1326 
41 344 77 800 113 1342 
42 354 78 814 114 1359 
43 364 79 828 115 1376 
44 374 80 841 116 1392 
45 385 81 855 117 1409 
46 396 82 869 118 1426 
47 408 83 883 119 1442 
48 420 84 897 120 1459 
49 432 85 911 121 1476 
50 443 86 926 122 1494 
51 455 87 940 123 1511 
52 467 88 955 124 1528 
53 478 89 969 125 1546 
54 490 90 984 126 1563 
55 503 91 999 127 1580 
56 516 92 1014 128 1598 
57 530 93 1029 129 1615 
58 544 94 1044 130 1632 
59 559 95 1059 131 1650 
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A-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-meetrites) 

Laeva 
pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-meetrites) 

132 1667 168 2240 204 2650 
133 1684 169 2254 205 2659 
134 1702 170 2268 206 2669 
135 1719 171 2281 207 2678 
136 1736 172 2294 208 2687 
137 1753 173 2307 209 2696 
138 1770 174 2320 210 2705 
139 1787 175 2332 211 2714 
140 1803 176 2345 212 2723 
141 1820 177 2357 213 2732 
142 1837 178 2369 214 2741 
143 1853 179 2381 215 2749 
144 1870 180 2393 216 2758 
145 1886 181 2405 217 2767 
146 1903 182 2416 218 2775 
147 1919 183 2428 219 2784 
148 1935 184 2440 220 2792 
149 1952 185 2451 221 2801 
150 1968 186 2463 222 2809 
151 1984 187 2474 223 2817 
152 2000 188 2486 224 2825 
153 2016 189 2497 225 2833 
154 2032 190 2508 226 2841 
155 2048 191 2519 227 2849 
156 2064 192 2530 228 2857 
157 2080 193 2541 229 2865 
158 2096 194 2552 230 2872 
159 2111 195 2562 231 2880 
160 2126 196 2572 232 2888 
161 2141 197 2582 233 2895 
162 2155 198 2592 234 2903 
163 2169 199 2602 235 2910 
164 2184 200 2612 236 2918 
165 2198 201 2622 237 2825 
166 2212 202 2632 238 2932 
167 2226 203 2641 239 2939 
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A-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-meetrites) 

240 2946 277 3163 314 3312 
241 2956 278 3167 315 3315 
242 2959 279 3172 316 3318 
243 2966 280 3176 317 3322 
244 2973 281 3181 318 3325 
245 2979 282 3185 319 3328 
246 2986 283 3189 320 3331 
247 2993 284 3194 321 3334 
248 3000 285 3198 322 3337 
249 3006 286 3202 323 3339 
250 3012 287 3207 324 3342 
251 3018 288 3211 325 3345 
252 3024 289 3215 326 3347 
253 3030 290 3220 327 3350 
254 3036 291 3224 328 3353 
255 3042 292 3228 329 3355 
256 3048 293 3233 330 3358 
257 3054 294 3237 331 3361 
258 3060 295 3241 332 3363 
259 3066 296 3246 333 3366 
260 3072 297 3250 334 3368 
261 3078 298 3254 335 3371 
262 3084 299 3258 336 3373 
263 3089 300 3262 337 3375 
264 3095 301 3266 338 3378 
265 3101 302 3270 339 3380 
266 3106 303 3274 340 3382 
267 3112 304 3278 341 3385 
268 3117 305 3281 342 3387 
269 3123 306 3285 343 3389 
270 3128 307 3288 344 3392 
271 3133 308 3292 345 3394 
272 3138 309 3295 346 3396 
273 3143 310 3298 347 3399 
274 3148 311 3302 348 3401 
275 3153 312 3305 349 3303 
276 3158 313 3308 350 3406 
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A-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

351 3408 356 3418 361 3427 

352 3410 357 3420 362 3428 

353 3412 358 3422 363 3430 

354 3414 359 3423 364 3432 

355 3416 360 3425 365 3433 
Vahepealse pikkusega laevade vabaparras arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

Üle 365 meetri pikkuste laevade vabaparda määrab administratsioon. 

 

Tabel A 

A-tüüpi laevade vabaparda tabel 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 

8,0 
8,9 
9,8 
10,8 
11,9 
13,0 
14,2 
15,5 
16,9 
18,3 
19,8 
21,3 
22,9 
24,5 
26,2 
27,8 
29,5 
31,1 
32,8 
34,6 
36,3 
38,0 
39,7 
41,4 

460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 

71,1 
73,1 
75,1 
77,1 
79,0 
80,9 
82,7 
84,5 
86,3 
88,0 
89,6 
91,1 
92,6 
94,1 
95,5 
96,9 
98,3 
99,6 
100,9 
102,1 
103,3 
104,4 
105,5 
106,6 

840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 

120,1 
120,7 
121,4 
122,1 
122,7 
123,4 
124,0 
124,6 
125,2 
125,7 
126,2 
126,7 
127,2 
127,7 
128,1 
128,6 
129,0 
129,4 
129,9 
130,3 
130,7 
131,0 
131,4 
131,7 
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320 
330 
340 
350 
360 
370 
 

43,2 
45,0 
46,9 
48,8 
50,7 
52,7 
 

700 
710 
720 
730 
740 
750 
 

107,7 
108,7 
109,7 
110,7 
111,7 
112,6 
 

1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
 

132,0 
132,3 
132,6 
132,9 
133,2 
133,5 
 

 

A-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

980 128.1 1060 131.4 1140 133.8 

990 128.6 1070 131.7 1150 134.0 

1000 129.0 1080 132.0 1160 134.3 

1010 129.4 1090 132.3 1170 134.5 

1020 129.9 1100 132.6 1180 134.7 

1030 130.3 1110 132.9 1190 135.0 

1040 130.7 1120 133.2 1200 135.2 

1050 131.0 1130 133.5   
Vahepealsete pikkustega laevade vabaparras arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

Üle 1200 jala pikkuste laevade vabaparda määrab administratsioon. 
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B-tüüpi laevad 

2) B-tüüpi laevade vabaparras määratakse järgmise tabeli põhjal. 

Tabel B 

B-tüüpi laevade vabaparda tabel 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras (milli-
meetrites) 

24 200 48 420 72 754 

25 208 49 432 73 769 

26 217 50 443 74 784 

27 225 51 455 75 800 

28 233 52 467 76 816 

29 242 53 478 77 833 

30 250 54 490 78 850 

31 258 55 503 79 868 

32 267 56 516 80 887 

33 275 57 530 81 905 

34 283 58 544 82 923 

35 292 59 559 83 942 

36 300 60 573 84 960 

37 308 61 587 85 978 

38 316 62 601 86 996 

39 325 63 615 87 1015 

40 334 64 629 88 1034 

41 344 65 644 89 1054 

42 354 66 659 90 1075 

43 364 67 674 91 1096 

44 374 68 689 92 1116 

45 385 69 705 93 1135 

46 396 70 721 94 1154 

47 408 71 738 95 1172 
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B-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras (milli-
meetrites) 

96 1190 132 1940 168 2680 
97 1209 133 1959 169 2698 
98 1229 134 1979 170 2716 
99 1250 135 2000 171 2735 
100 1271 136 2021 172 2754 
101 1293 137 2043 173 2774 
102 1315 138 2065 174 2795 
103 1337 139 2087 175 2815 
104 1359 140 2109 176 2835 
105 1380 141 2130 177 2855 
106 1401 142 2151 178 2875 
107 1421 143 2171 179 2895 
108 1440 144 2190 180 2915 
109 1459 145 2209 181 2933 
110 1479 146 2229 182 2952 
111 1500 147 2250 183 2970 
112 1521 148 2271 184 2977 
113 1543 149 2293 185 3007 
114 1565 150 2315 186 3025 
115 1587 151 2334 187 3044 
116 1609 152 2354 188 3062 
117 1630 153 2375 189 3080 
118 1651 154 2396 190 3098 
119 1671 155 2418 191 3116 
120 1690 156 2440 192 3134 
121 1709 157 2460 193 3151 
122 1729 158 2480 194 3167 
123 1750 159 2500 195 3185 
124 1771 160 2520 196 3202 
125 1793 161 2540 197 3219 
126 1815 162 2560 198 3235 
127 1837 163 2580 199 3249 
128 1859 164 2600 200 3264 
129 1880 165 2620 201 3280 
130 1901 166 2640 202 3296 
131 1921 167 2660 203 3313 
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B-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-meetrites) 

204 3330 241 3893 278 4373 
205 3347 242 3906 279 4385 
206 3363 243 3920 280 4397 
207 3380 244 3934 281 4408 
208 3397 245 3949 282 4420 
209 3413 246 3965 283 4432 
210 3430 247 3978 284 4443 
211 3445 248 3992 285 4455 
212 3460 249 4005 286 4467 
213 3475 250 4018 287 4478 
214 3490 251 4032 288 4490 
215 3505 252 4045 289 4502 
216 3520 253 4058 290 4513 
217 3537 254 4072 291 4525 
218 3554 255 4085 292 4537 
219 3570 256 4098 293 4548 
220 3586 257 4112 294 4560 
221 3601 258 4125 295 4572 
222 3615 259 4139 296 4583 
223 3630 260 4152 297 4595 
224 3645 261 4165 298 4607 
225 3660 262 4177 299 4618 
226 3675 263 4189 300 4630 
227 3690 264 4201 301 4642 
228 3705 265 4214 302 4654 
229 3720 266 4227 303 4665 
230 3735 267 4240 304 4676 
231 3750 268 4252 305 4686 
232 3765 269 4264 306 4695 
233 3780 270 4276 307 4704 
234 3795 271 4289 308 4714 
235 3808 272 4302 309 4725 
236 3821 273 4315 310 4736 
237 3835 274 4327 311 4748 
238 3549 275 4339 312 4757 
239 3864 276 4350 313 4768 
240 3880 277 4362 314 4779 
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B-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras 
(milli-
meetrites) 

Laeva pikkus 
(meetrites) 

Vabaparras (milli-
meetrites) 

315 4790 332 4975 349 5150 
316 4801 333 4985 350 5160 
317 4812 334 4995 351 5170 
318 4823 335 5005 352 5180 
319 4834 336 5015 353 5190 
320 4844 337 5025 354 5200 
321 4855 338 5035 355 5210 
322 4866 339 5045 356 5220 
323 4878 340 5055 357 5230 
324 4890 341 5065 358 5240 
325 4899 342 5075 359 5250 
326 4909 343 5086 360 5260 
327 4920 344 5097 361 5268 
328 4931 345 5108 362 5276 
329 4943 346 5119 363 5285 
330 4955 347 5130 364 5294 
331 4965 348 5140 365 5303 
Vahepealsete pikkustega laevade vabaparras arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

Üle 365 meetri pikkuste laevade vabaparda määrab administratsioon. 

Tabel B 

B-tüüpi laevade vabaparda tabel 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

80 8.0 180 19.8 280 38.7 
90 8.9 190 21.3 290 41.0 
100 9.8 200 22.9 300 43.3 
110 10.8 210 24.7 310 45.7 
120 11.9 220 26.6 320 48.2 
130 13.0 230 28.5 330 50.7 
140 14.2 240 30.4 340 53.2 
150 15.5 250 32.4 350 55.7 
160 16.9 260 34.4 360 58.2 
170 18.3 270 36.5 370 60.7 
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B-tüüpi laevade vabaparda tabel (järg) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

Laeva pikkus 
(jalgades) 

Vaba-parras 
(tollides) 

380 63.2 660 129.3 940 176.1 

390 65.7 670 131.3 950 177.5 

400 68.2 680 133.3 960 178.9 

410 70.7 690 135.3 970 180.3 

420 73.2 700 137.1 980 181.7 

430 75.7 710 139.0 990 183.1 

440 78.2 720 140.9 1000 184.4 

450 80.7 730 142.7 1010 185.8 

460 83.1 740 144.5 1020 187.2 

470 85.6 750 146.3 1030 188.5 

480 88.1 760 148.1 1040 189.8 

490 90.6 770 149.8 1050 191.0 

500 93.1 780 151.5 1060 192.3 

510 95.6 790 153.2 1070 193.5 

520 98.1 800 154.8 1080 194.8 

530 100.6 810 156.4 1090 196.1 

540 103.0 820 158.0 1100 197.3 

550 105.4 830 159.6 1110 198.6 

560 107.7 840 161.2 1120 199.9 

570 110.0 850 162.8 1130 201.2 

580 112.3 860 164.3 1140 202.3 

590 114.6 870 165.9 1150 203.5 

600 116.8 880 167.4 1160 204.6 

610 119.0 890 168.9 1170 205.8 

620 121.1 900 170.4 1180 206.9 

630 123.2 910 171.8 1190 208.1 

640 125.3 920 173.3 1200 209.3 

650 127.3 930 174.7   
Vahepealse pikkusega laevade vabaparras arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

Üle 1200 jala pikkuste laevade vabaparda määrab administratsioon. 
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Reegel 29 

Alla 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade vabaparda korrigeerimine 

Kinniste tekiehitistega, mille tegelik pikkus moodustab kuni 35% laeva pikkusest, 24–100 meetri 

(79–328 jala) pikkuste B-tüüpi laevade vabaparda tabeli kohast vabaparrast suurendatakse: 

7,5 * (100 – L) *· (0,35 – E/L ) millimeetri võrra, 

kus L = laeva pikkus meetrites ja 

E = reeglis 35 esitatud määratluse kohase tekiehitise tegelik pikkus meetrites, 

või 

0,09 * (328 – L) * (0,35 – E/L ) tolli võrra, 

kus: 

L = laeva pikkus jalgades ja 

E = reeglis 35 esitatud määratluse kohase tekiehitise tegelik pikkus jalgades. 

 

Reegel 30 

Plokkteguri järgi korrigeerimine 

Kui plokktegur (Cb) on suurem kui 0,68, korrutatakse reeglis 28 sisalduva tabeli kohane 

vabaparras, mis võib olla reegli 27 lõigete 8 ja 10 ning reegli 29 kohaselt muudetud, teguriga: 

(Cb + 0,68)/1,36 

Reegel 31 

Parda kõrguse järgi korrigeerimine 

1) Kui D on suurem kui L/15, suurendatakse vabaparrast (D – L/15)R millimeetri võrra, kus 

R = L/0,48, kui laeva pikkus L on väiksem kui 120 meetrit, ja R = 250, kui laeva pikkus on 

vähemalt 120 m, või (D – L/15)R tolli võrra, kus R = L/131,2, kui L on väiksem kui 396,6 

jalga, ja R = 3, kui L on vähemalt 393,6 jalga. 
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2) Kui D on väiksem kui L/15, vähendatakse vabaparrast üksnes laevadel, millel on laeva 

keskosas 0,6 L ulatuses kinnine tekiehitis, pidev karbikujuline tekiehitis või eraldi seisvad 

kinnised tekiehitised ja karbikujulised tekiehitised, mis ulatuvad vööri ja ahtrisse, sel juhul 

vähendatakse vabaparrast käesoleva reegli lõike 1 kohaselt. 

3) Kui tekiehitis või karbikujuline tekiehitis on standardkõrgusest madalam, vähendatakse 

vabaparrast vastavalt tegeliku ja reeglis 33 määratletud standardkõrguse suhtele. 

 

Reegel 32 

Tekijoone asukoha järgi korrigeerimine 

Kui tegelik pardakõrgus tekijoone ülemise servani on suurem või väiksem kui D, siis 

kõrgusevahe vastavalt kas liidetakse vabapardale või lahutatakse sellest. 

 

Reegel 33 

Tekiehitise standardkõrgus 

Tekiehitise standardkõrgus on esitatud järgmises tabelis. 

Standardkõrgus (meetrites) 

L (meetrites) Tõstetud kvartertekil Ülejäänud tekiehitised 
kuni 30 0,90 1,80 
75 1,20 1,80 
vähemalt 125 1,80 2,30 

 

Standardkõrgus (jalgades) 

L (jalgades) Tõstetud kvartertekil Ülejäänud tekiehitised 
kuni 98,5 3,0 5,9 
246 3,9 5,9 
vähemalt 410 5,9 7,5 

 

Vahepealsete pikkustega laevade tekiehitiste standardkõrgused arvutatakse lineaarse 

interpoleerimise teel. 
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Reegel 34 

Tekiehitise pikkus 

1) Kui käesoleva reegli lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti, on tekiehitise pikkus (S) tekiehitise 

nende osade pikkuste keskmine, mis jäävad laeva pikkuse (L) sisse. 

2) Kui kinnise tekiehitise otsmine vahesein ulatub suhteliselt ümara kaarega üle punkti, kus sein 

lõikub tekiehitise külgedega, võib tekiehitise pikkust samaväärse, kuid sirge vaheseina põhjal 

suurendada. Pikkust suurendatakse 2/3 võrra kaarekujulise osa ulatusest laeva pikisuunas. 

Suurendamise aluseks võib võtta kuni sellise kaare, mis moodustab poole tekiehitise laiusest 

kohas, kus tekiehitise kaarjas ots lõikub küljega.  

 

Reegel 35 

Tekiehitise arvestuslik pikkus 

1) Kui käesoleva reegli lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti, on standardkõrgusega kinnise tekiehitise 

arvestuslik pikkus (E) tekiehitise pikkus. 

2) Kõikidel juhtudel, kui standardkõrgusega kinnine tekiehitis ei ulatu reegli 3 lõike 10 kohaselt 

laeva pardast pardani, vaid jääb nendest sissepoole, arvutatakse tekiehitise arvestuslik pikkus, 

korrigeerides pikkust suhtega b/Bs, kus: 

b on tekiehitise laius selle pikkuse keskkohas  

ja 

Bs on laeva laius tekiehitise pikkuse keskkohas. 

Kui tekiehitis jääb laeva parrastest sissepoole üksnes osaliselt, korrigeeritakse arvestuslikku 

pikkust üksnes sellises osas. 

3) Kui kinnine tekiehitis on standardkõrgusest madalam, on tema arvestuslikuks pikkuseks tema 

pikkus, mida on vähendatud vastavalt tegeliku kõrguse ja standardkõrguse suhtele. Kui 

tekiehitis on standardkõrgusest kõrgem, tekiehitise arvestuslikku pikkust ei suurendata. 
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4) Avata esivaheseinaga tõstetud kvarterteki tegelik pikkus on teki pikkus kuni 0,6 L ulatuses. 

Kui vahesein on avaga, käsitletakse tõstetud kvartertekki standardkõrgusest madalama 

pupina. 

5) Avatud tekiehitistel arvestuslikku pikkust ei ole. 

 

Reegel 36 

Karbikujulised tekiehitised 

1) Karbikujulisi tekiehitisi või muid samalaadseid konstruktsioone, mis ei ulatu laeva pardast 

pardani, võetakse arvesse järgmistel tingimustel: 

a) karbikujuline tekiehitis on vähemalt sama tugev kui tekiehitis; 

b) luugid asuvad karbikujulise tekiehitise tekil, luukide kraed ja kaaned 

vastavad reeglitele 13–16, karbikujulise tekiehitise teki stringer on piisavalt 

lai tagamaks rahuldavalt läbipääsu ning piisavat põikisuunalist tugevust. 

Siiski võivad vabaparda tekis olla lubatud väikesed veekindlate kaantega 

juurdepääsuavad; 

c) karbikujulise tekiehitise tekk või eraldiseisvad karbikujulised tekiehitised, 

mis on tugevate alaliste käiguteede abil ühendatud tekiehitistega, 

moodustavad laeva pikisuunas alalise, kaitsereelingutega tööplatvormi; 

d) ventilatsioonilõõre kaitseb karbikujuline tekiehitis, veekindlad kaaned või 

muud samaväärsed vahendid; 

e) vabaparda teki ilmale avatud osadel on karbikujuliste tekiehitiste kohal 

vähemalt nende pooles pikkuses paigaldatud varbreelingud; 

f) masinaruumi šahte kaitseb karbikujuline tekiehitis, vähemalt 

standardkõrgusega tekiehitis või sama kõrge ja tugev tekimaja; 

g) karbikujulise tekiehitise laius moodustab laeva laiusest vähemalt 60% ja 

h) teiste tekiehitiste puudumise korral moodustab karbikujulise tekiehitise 

pikkus laeva pikkusest vähemalt 0.6 L. 
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2) Tugeva karbikujulise tekiehitise arvestuslik pikkus on selle kogupikkus, mida on vähendatud 

vastavalt tema keskmise laeva laiuse B suhtele. 

3) Karbikujulise tekiehitise standardkõrgus on tekiehitise, välja arvatud tõstetud kvarterteki 

standardkõrgus. 

4) Kui karbikujuline tekiehitis on standardkõrgusest madalam, vähendatakse tema tegelikku 

pikkust vastavalt tegeliku ja standardkõrguse suhtele. Kui karbikujulise tekiehitise tekil 

olevate luukide kraed on reegli 15 lõike 1 kohaselt nõutavatest madalamad, vähendatakse 

karbikujulise tekiehitise tegelikku kõrgust vastavalt luugikrae tegeliku ja nõutava kõrguse 

vahele. 

 

Reegel 37 

Vähendamine tekiehitiste ja karbikujuliste tekiehitiste järgi 

1) Kui tekiehitiste ja karbikujuliste tekiehitiste arvestuslik pikkus on 1.0 L, vähendatakse 24 

meetri pikkuste laevade vabaparrast 350 millimeetri, 85 meetri pikkuste laevade vabaparrast 

860 millimeetri ja vähemalt 122 meetri pikkuste laevade vabaparrast 1070 millimeetri võrra 

(79 jala pikkuste laevade vabaparrast 14 tolli, 279 jala pikkuste laevade vabaparrast 34 tolli 

ja vähemalt 400 jala pikkuste laevade vabaparrast 42 tolli võrra); vahepealse pikkusega 

laevade puhul arvutatakse vähendused lineaarse interpoleerimise teel. 

2) Kui tekiehitiste ja karbikujuliste tekiehitiste arvestuslik kogupikkus on väiksem kui 1.0 L, 

vähendatakse vabaparrast vastavalt järgmiste tabelite protsendimääradele. 

A-tüüpi laevade vabaparda vähendamise protsendimäärade tabel 

 Tekiehitiste ja karbikujuliste tekiehitiste tegelik kogupikkus 
0 0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L 0,6 L 0,7 L 0,8 L 0,9 L 1,0 L 

Vabaparda 
vähendamise 
protsendimäär 
igat liiki 
tekiehitiste korral 

0 7 14 21 31 41 52 63 75,3 87,7 100 

 

Vahepealse pikkusega tekiehitistega laevade vabaparda vähendamise protsendimäärad 
arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 



 

 43 

B-tüüpi laevade vabaparda vähendamise protsendimäärade tabel 

  Tekiehitiste ja karbikujuliste tekiehitiste tegelik kogupikkus 
Rida 0 0,1 

L 
0,2 
L 

0,3 
L 

0,4 
L 

0,5 
L 

0,6 
L 

0,7 
L 

0,8 
L 

0,9 
L 

1,0 
L 

Pakiga ja eraldi 
sillata laevad 

I 0 5 10 15 23,5 32 46 63 75,3 87,7 100 

Paki ja eraldi 
sillaga laevad 

II 0 6,3 12,7 19 27,5 36 46 63 75,3 87,7 100 

 

Vahepealse pikkusega tekiehitistega laevade vabaparda vähendamise protsendimäärad 
arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 

3) B-tüüpi laevade puhul kehtib järgmine: 

a) kui silla arvestuslik pikkus on väiksem kui 0,2 L, saadakse vabaparda 
vähendamise protsendimäärad I ja II rea väärtuste lineaarse interpoleerimise 
teel; 

b) kui paki arvestuslik pikkus on rohkem kui 0,4 L, võetakse protsendimäärad 
II reast; 

c) kui paki arvestuslik pikkus on väiksem kui 0,07 L, vähendatakse tabelis 
esitatud protsendimäärasid järgmise valemi järgi: 

 

kus f on paki arvestuslik pikkus. 

 

Reegel 38 

Nõgusus 

Üldosa 

1) Nõgusust mõõdetakse laeva pardal alates tekist võrdlusjooneni, mis tõmmatakse paralleelselt 

kiiluga läbi nõgususkõvera laeva keskkaarel. 

2) Diferendiga projekteeritud laevadel mõõdetakse nõgusust kavandatud veeliiniga paralleelse 

võrdlusjooneni. 
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3) Siletekiga laevadel ja eraldi seisvate tekiehitistega laevadel mõõdetakse nõgusust vabaparda 

tekil. 

4) Laevadel, mille ülaparras on ebahariliku kujuga selle poolest, et ülapardas on aste või lohk, 

käsitletakse nõgusust samaväärse pardakõrguse suhtes laeva keskkaarel. 

5) Laevadel, millel on standardkõrgusega tekiehitised kogu vabaparda teki pikkuses, 

mõõdetakse nõgusust tekiehitiste tekil. Kui tekiehitised on standardkõrgusest kõrgemad, 

liidetakse kummagi otsa ordinaadile tekiehitiste tegeliku ja standardkõrguse väikseim vahe 

(Z). Samamoodi suurendatakse vahepealseid ordinaate 1/6 L ja 1/3 L kaugusel kummastki 

perpendikulaarist vastavalt 0,444 Z ja 0,111 Z võrra. 

6) Kui kinnise tekiehitise tekil on ilmale avatud vabaparda tekiga vähemalt ühesugune nõgusus, 

siis vabaparda teki kinnise osa nõgusust ei arvestata. 

7) Kui kinnine pupp või pakk on standardkõrgusega ja suurema nõgususega kui vabaparda tekk 

või standardkõrgusest kõrgem, suurendatakse vabaparda teki nõgusust vastavalt käesoleva 

reegli lõikele 12. 

Standardnõgususe näitajad 

8) Standardnõgususe ordinaadid on esitatud järgmises tabelis. 

Standardnõgususe näitajad 

(L on meetrites) 

 Koht Ordinaat (mm) Tegur 

Ahtripoolne 
osa 

Ahtriperpendikulaar 25 (L/3 + 10) 1 
1/6 L 
ahtriperpendikulaarist 

11,1 (L/3 + 10) 3 

1/3 L 
ahtriperpendikulaarist 

2,8 (L/3 + 10) 3 

Laeva keskel 0 1 
 

 Koht Ordinaat (mm) Tegur 
Vööripoolne 
osa 

Laeva keskel 0 1 
1/3 L vööriperpendikulaarist 5,6 (L/3 + 10) 3 
1/6 L vööriperpendikulaarist 22,2 (L/3 + 10) 3 
Vööriperpendikulaar 
 

50 (L/3 + 10) 1 
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Standardnõgususe näitajad 

(L on jalgades) 

 Koht Ordinaat (tollid) Tegur 

Ahtripoolne 
osa 

Ahtriperpendikulaar 0,1 L + 10 1 
1/6 L ahtriperpendikulaarist 0,0444 L + 4,44 3 
1/3 L ahtriperpendikulaarist 0,111 L + 1,11 3 
Laeva keskel 0 1 

Vööripoolne 
osa 

Laeva keskel 0 1 
1/3 L vööriperpendikulaarist 0,0222 L + 2,22 3 
1/6 L vööriperpendikulaarist 0,0888 L + 8,88 3 
Vööriperpendikulaar 0,2 L +20 1 

 

Standardist erineva nõgususe mõõtmine 

9) Standardist erineva nõgususe korral korrutatakse nii ahtri- kui ka vööriosa kõik neli ordinaati 

vastavate tabelis antud teguritega. Korrutiste ja standardväärtuste summade vahe jagatuna 8-

ga näitab nõgususe puudulikkust või ülemäärasust vööri- või ahtripoolses osas. Vööri- või 

ahtripoolse nõgususe ülemäärasuse või puudulikkuse aritmeetiline keskmine näitab nõgususe 

ülemäärasust või puudulikkust. 

10) Kui nõgusus on ahtripoolses osas standardist suurem ja vööripoolses osas väiksem, siis 

standard- ja tegeliku nõgususe positiivset vahet arvesse ei võeta ning mõõdetakse üksnes 

standard- ja tegeliku nõgususe negatiivset vahet. 

11) Kui nõgusus on vööripoolses osas standardist suurem ja ahtripoolses osas vähemalt 75% 

standardist, võib tegeliku ja standardkõrguse positiivse vahe arvesse võtta; kui ahtripoolse 

osa nõgusus moodustab standardist vähem kui 50%, siis vööripoolse osa tegeliku ja 

standardnõgususe positiivset vahet arvesse ei võeta. Kui ahtri nõgusus moodustab standardist 

50–75%, võib lubada vööripoolse osa tegeliku ja standardnõgususe positiivse vahe 

proportsionaalset arvestamist. 

12) Pupi või paki nõgususe ülemäärasus arvutatakse järgmise valemi põhjal: 

kus s = nõgususe ülemäärasus, mis kas lahutatakse tegeliku ja 

standardnõgususe negatiivsest vahest või liidetakse positiivsele vahele, 

y = tekiehitise tegeliku ja standardkõrguse vahe nõgususkõvera lõpus, 
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L' = pupi või paki kinnise osa keskmine pikkus kuni 0,5 L ulatuses, 

L = käesoleva lisa reegli 3 lõikes 1 määratletud laeva pikkus. 

Selle valemi põhjal moodustub parabool, mis puutub vabaparda tekil kokku tegeliku 

nõgususe kõveraga ja lõikub tekiehitiste teki all tekiehitise standardkõrguse kaugusel 

otsaordinaadiga. Tekiehitiste tekk ei tohi sellest kõverast kõrgemal mitte üheski punktis olla 

standardkõrgusest madalam. Seda kõverat kasutatakse laeva ahtri- ja vööripoolse osa 

nõgususe määramisel. 

Standardist erineva nõgususe korrigeerimine 

13) Standardist erineva nõgususe korrigeerimiseks korrutatakse tegeliku ja standardnõgususe 

negatiivne või positiivne vahe (vt käesoleva reegli lõiked 9–11) läbi järgmise teguriga: 

kus S on kinniste tekiehitiste kogupikkus. 

 

Vabaparda suurendamine standardist väiksema nõgususe korral 

14) Kui nõgusus on standardist väiksem, liidetakse vabapardale standardist väiksema nõgususe 

korral arvutatud parandus (vt käesoleva reegli lõiget 13). 

 

Vabaparda vähendamine standardist suurema nõgususe korral 

15) Laevadel, mille kinnine tekiehitis ulatub laeva keskkaarel 0,1 L ulatuses nii vööri kui ka ahtri 

suunas, lahutatakse vabapardast käesoleva reegli lõike 13 kohaselt standardist suurema 

nõgususe korral arvutatud parandus; kui laeva keskkaarel kinniseid tekiehitisi ei ole, siis 

vabaparrast ei vähendata; kui kinnine tekiehitis laeva keskkaarel ulatub vähem kui 0,1 L 

ulatuses vööri ja ahtri suunas, arvutatakse vabaparda vähendus lineaarse interpoleerimise 

teel. Standardist suurema nõgususe korral vähendatakse vabaparrast kuni 125 millimeetrit 

laevapikkuse 100 meetri kohta (1,5 tolli laevapikkuse 100 jala kohta). 

 

 



 

 47 

Reegel 39 

Vööri minimaalne kõrgus 

1) Vööri kõrgus, määratletud kui suvisele vabapardale ja kavandatud diferendile vastava 
veeliini ning ilmale avatud teki ülaosa vaheline kaugus laeva pardal vööriperpendikulaari 
juures, ei tohi olla väiksem kui: 

alla 250 meetri pikkustel laevadel 

millimeetrit, 

vähemalt 250 meetri pikkustel laevadel 

millimeetrit, 

kus  L on laeva pikkus meetrites, 

Cb on plokktegur, mis ei tohi olla väiksem kui 0,68, 

või 

alla 820 jala pikkustel laevadel 

tolli, 

vähemalt 820 jala pikkustel laevadel 

tolli, 

kus  L on laeva pikkus jalgades, 

Cb on plokktegur, mis ei tohi olla väiksem kui 0,68. 

2) Kui käesoleva reegli lõike 1 kohane vööri kõrgus arvutatakse nõgususe põhjal, peab nõgusus 

hõlmama vähemalt 15% laeva pikkusest, mõõdetuna vööriperpendikulaarist. Kui vööri 

kõrgus arvutatakse tekiehitise põhjal, peab asjaomane tekiehitis ulatuma vöörtäävist punktini, 

mis jääb vööriperpendikulaarist vähemalt 0,07 L ulatuses ahtri poole, ning vastama 

järgmistele nõuetele: 
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a) kuni 100 meetri (328 jala) pikkuste laevade puhul peab tekiehitis olema 
reegli 3 lõikes 10 määratletud tähenduses kinnine ning 

b) üle 100 meetri (328 jala) pikkustel laevadel ei pea see vastama reegli 3 
lõikele 10, kuid peab olema varustatud administratsiooni nõudmistele 
vastavate sulguritega. 

3) Laevu, mille puhul ei ole käesoleva reegli lõigete 1 ja 2 täitmine erakorraliste 

ekspluatatsiooninõuete tõttu võimalik, võib administratsioon käsitleda eraldi. 

 

Reegel 40 

Minimaalsed vabapardad 

Suvine vabaparras 

1) Suvel on minimaalseks vabapardaks reeglis 28 sisalduvate tabelite kohane vabaparras, mida 

on vajaduse korral muudetud reeglite 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38 ja vajaduse korral reegli 39 

kohaselt. 

2) Soolases vees ei tohi vabaparras, mida arvestatakse kooskõlas käesoleva reegli lõikega 1, 

kuid mida reegli 32 kohaselt tekijoone järgi ei korrigeerita, olla väiksem kui 50 millimeetrit 

(2 tolli). Laevadel, millel on 1. piirkonnas luugid, mille kaaned ei vasta reegli 15 lõikele 7 

või reeglile 16 või 26, ei tohi vabaparras olla väiksem kui 150 millimeetrit (6 tolli). 

Vabaparras troopilises vööndis 

3) Troopilises vööndis saadakse minimaalne vabaparras, lahutades suvisest vabapardast 1/48 

suvisest süvisest mõõdetuna kiilu ülaservast laadungimärgi rõnga keskpunktini. 

4) Soolases vees ei tohi vabaparras, mida arvestatakse kooskõlas käesoleva reegli lõikega 1, 

kuid mida reegli 34 kohaselt tekijoone järgi ei korrigeerita, olla väiksem kui 50 millimeetrit 

(2 tolli). Laevadel, millel on 1. piirkonnas luugid, mille kaaned ei vasta reegli 15 lõikele 7, 

reeglile 16 või 26, ei tohi vabaparras olla väiksem kui 150 millimeetrit (6 tolli). 

Talvine vabaparras 

5) Minimaalne talvine vabaparras saadakse, liites suvisele vabapardale 1/48 suvisest süvisest 

mõõdetuna kiilu ülaservast laadungimärgi rõnga keskpunktini. 
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Atlandi ookeani põhjaosa talvine vabaparras 

6) Kuni 100 meetri (328 jala) pikkustel laevadel, mis sisenevad talvehooajal reeglis 52 (II lisa) 

määratletud Atlandi ookeani põhjaossa, on minimaalne vabaparras talvine vabaparras, millele 

on liidetud 50 millimeetrit (2 tolli). Teistel laevadel on Atlandi ookeani põhjaosa talviseks 

vabapardaks harilik talvine vabaparras. 

Magevee vabaparras 

7) Magevees tihedusega 1,000 saadakse minimaalne vabaparras nii, et soolase vee minimaalsest 

vabapardast lahutatakse: 

Δ/40T sentimeetrit (tolli), 

kus Δ = veeväljasurve soolases vees tonnides suvise veeliini juures, 

T = süvise suurenemine soolases vees tonnides sentimeetri (tolli) kohta suvise veeliini juures. 

8) Kui veeväljasurvet suvise veeliini juures ei ole võimalik tõendada, lahutatakse 1/48 suvisest 

süvisest mõõdetuna kiilu ülaservast laadungimärgi rõnga keskpunktini. 

 

IV peatükk 

METSAVEOLAEVADE VABAPARDAGA LAEVADE ERINÕUDED 

Reegel 41 

Käesoleva peatüki kohaldamine 

Reegleid 42–45 kohaldatakse üksnes laevade suhtes, millele on määratud metsaveolaeva 

veeliinid. 

Reegel 42 

Mõisted 

1) Metsamaterjali tekilast. Termin „metsamaterjali tekilast“ on metsamaterjali last, mida 

veetakse vabaparda või tekiehitiste teki kinnikatmata osal. See mõiste ei hõlma 

puidutselluloosi lasti või muud samalaadset lasti. 
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2) Metsaveolaeva veeliin. Metsamaterjali tekilasti võib käsitleda teataval määral laeva ujuvust 

ning mere eest kaitstust suurendavana. Seetõttu võib metsamaterjali tekilasti vedavatel 

laevadel lubada vastavalt reeglile 45 arvestatud ning vastavalt reegli 6 lõigetele 3 ja 4 laeva 

pardale märgitud vabaparrast vähendada. Selleks, et sellist erilist vabaparrast võib lubada ja 

kasutada, peab metsamaterjali tekilast vastama teatavatele tingimustele, mis on sätestatud 

reeglis 44, ning ka laev ise peab vastama teatavatele ehituslikele tingimustele, mis on 

sätestatud reeglis 43. 

 

Reegel 43 

Laeva ehitus 

Tekiehitised 

1) Laevadel peab olema vähemalt standardkõrgusega ja vähemalt 0,07 L pikkusega pakk. Kui 

laev on alla 100 meetri (328 jala) pikk, peab lisaks olema laeva ahtris vähemalt 

standardkõrgusega pupp või tõstetud kvartertekk kas vähemalt sama kogukõrgusega 

tekimajaga või tugeva terasest varikatusega. 

Topeltpõhja tankid 

2) Kui laeva keskosa on poole pikkuse ulatuses varustatud topeltpõhja tankidega, peavad need 

olema pikisuunas jaotatud piisavaks arvuks veekindlateks vaheruumideks. 

Umbreelingud 

3) Laeval peavad olema kas vähemalt 1 meetri (39,5 tolli) kõrgused statsionaarsed 

umbreelingud, mille ülemine serv on spetsiaalselt tugevdatud ning mis on toestatud tugevate 

teki külge kinnitatud tugedega ja varustatud vajalike tormiluukidega, või sama kõrged ja eriti 

tugeva konstruktsiooniga reelingud. 

 

Reegel 44 

Paigutamine 

Üldosa 

1) Avatekis olevad avad, mille peale paigutatakse last, tuleb kindlalt sulgeda ja salkida. 

Ventilatsioonilõõrid peavad olema tõhusalt kaitstud. 
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2) Metsamaterjali tekilast peab olema paigutatud kogu võimalikus pikkuses, milleks on 

tekiehitiste vahelise kaevu või tekiehitiste vaheliste kaevude üldpikkus. Kui laeva 

ahtripoolses otsas lasti paigutamist takistavaid tekiehitisi ei ole, paigutatakse metsamaterjal 

vähemalt kõige ahtripoolsema luugi ahtripoolsema otsani. Metsamaterjal paigutatakse 

võimalikult kindlalt vähemalt tekiehitise standardkõrguseni. 

3) Talvises hooajalises vööndis ei tohi tekilast talviti ulatuda avatekist kõrgemale kui kolmandik 

laeva suurimast laiusest. 

4) Metsamaterjali tekilast peab olema kompaktselt paigutatud, soritud ja kinnitatud. See ei tohi 

mitte mingil viisil takistada laeva navigeerimist ja vajalikke töid laeval. 

Püsttoed 

5) Kui metsamaterjali omadustest tulenevalt on vaja püsttugesid, peavad need olema laeva 

laiust arvestades piisavalt tugevad; toed peavad olema paigaldatud laeva pikkust ja 

metsamaterjali omadusi arvestades piisavate vahedega, mis ei tohi siiski olla pikemad kui 3 

meetrit (9,8 jalga). Püsttugede kinnitamiseks peavad olema paigaldatud tugevad nurkrauad 

või metalsed pesad või muud sama tugevad vahendid. 

Soringud 

6) Metsamaterjali tekilast tuleb kogu pikkuses kinnitada tugevalt iseseisvate, lasti kogu laiuses 

katvate soringutega, mille vahed ei tohi olla pikemad kui 3 meetrit (9,8 jalga). Nende 

soringute kinnitusaasad kinnitatakse kuni 3 meetriste (9,8 jalaste) vahedega tugevalt 

siirivööle või teki stringeri plaadile. Tekiehitise otsavaheseinast esimese kinnitusaasani ei 

tohi olla rohkem kui 2 meetrit (6,6 jalga). Vaheseina puudumise korral pannakse 

kinnitusaasad ja soringud 0,6 meetri (23,5 tolli) ja 1,5 meetri (4,9 jala) kaugusele tekilasti 

otstest. 

7) Soringud peavad olema vähemalt 19 millimeetrised (3/4 tollised) väikeselülilised ketid või 

sama tugevad paindtrossid, mis on varustatud igal ajal juurdepääsetavate soringuhaakide ja 

pingutitega. Tross-soringutel peab pikkuse reguleerimiseks olema väike pikalülilisest ketist 

koosnev osa. 

8) Kui metsalasti pikkus on väiksem kui 3,6 meetrit (11,8 jalga), vähendatakse soringute 

vahesid või võetakse tarvitusele muud asjakohased metsamaterjali pikkusest sõltuvad 

abinõud. 



 

 52 

9) Kõik soringute kinnitamiseks nõutavad vahendid peavad olema soringute tugevusele vastava 

tugevusega. 

Püstuvus 

10) Kogu sõidu ajal peavad olema ette nähtud abinõud laeva turvalise püstuvusvaru tagamiseks, 

võttes arvesse laeva kaalu suurenemist näiteks vee imendumise või jäätumise tõttu ning kaalu 

vähenemist näiteks kütuse ja varude tarvitamise tõttu. 

Laevapere kaitse, juurdepääs masinaruumidele jms 

11) Lisaks käesoleva lisa reegli 25 lõike 5 nõuetele paigaldatakse tekilasti kummalegi küljele 

vähemalt 1 meetri (39,5 tolli) kõrgusele lasti kohale kaitsereelingud või päästeliinid, mille 

vahed püstsuunas on kuni 330 millimeetrit (13 tolli). 

Rooliseadmed 

12) Rooliseadmed peavad olema lasti tekitatavate vigastuste eest kindlalt kaitstud ning 

võimalikult juurdepääsetavad. Tuleb võtta tarvitusele tõhusad abinõud juhitavuse 

kindlustamiseks peamise rooliseadme rikke puhul. 

 

Reegel 45 

Vabaparda arvestus 

1) Minimaalset suvist vabaparrast arvestatakse vastavalt reegli 27 lõigetega 5, 6 ja 11 ning 

reeglitega 28, 29, 30, 31, 32, 37 ja 38 selle erinevusega, et reegli 37 kohased vabaparda 

vähendamise protsendimäärad asendatakse järgmistega: 

 Tekiehitiste arvestuslik kogupikkus 
Vabaparda 
vähendamise 
protsendimäär 
igat liiki teki-
ehitiste korral 

0 0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L 0,6 L 0,7 L 0,8 L 0,9 L 1,0 L 
20 31 42 53 64 70 76 82 88 94 100 

 

Vahepealsete pikkustega tekiehitistega laevade vabaparda vähendamise protsendimäärad 

arvutatakse lineaarse interpoleerimise teel. 
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2) Metsaveolaeva talvise vabaparda saamiseks liidetakse metsaveolaeva suvisele vabapardale 

1/36 metsaveolaeva suvisest teoreetilisest süvisest. 

3) Metsaveolaeva Atlandi ookeani põhjaosa talviseks vabapardaks on reegli 40 lõike 6 kohane 

Atlandi ookeani põhjaosa talvine vabaparras. 

4) Metsaveolaeva troopilise vööndi vabaparda saamiseks lahutatakse metsaveolaeva suvisest 

vabapardast 1/48 metsaveolaeva suvisest teoreetilisest süvisest. 

5) Metsaveolaeva magevee vabaparrast arvestatakse vastavalt reegli 40 lõikele 7 metsaveolaeva 

suvise veeliini alusel. 


