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Brollach
Molaim do gach
úsáideoir d’árthaí
áineasa dul i dtaithí ar
an gCód Cleachtais
seo don Fheidhmiú
Slán D’Árthaí Áineasa
agus aird a thabhairt
ar an gcomhairle agus

moltaí sábháilteachta sa Chód. Trí am
a chur i leataobh do shábháilteacht
mhuirí agus trí bhearta simplí a
ghlacadh ar nós seaicéad tarrthála a
chaitheamh, is féidir le gach duine
páirt a ghlacadh i mbeathaí a
shábháil, a bheatha féin san áireamh. 

Chun taitneamh sábháilte a bhaint as
ár n-uiscí cósta agus intíre, ní mór
don duine a théann amach ar an
uisce freagracht a ghlacadh as a
ghníomhartha agus a bheith dáiríre
faoin tsábháilteacht mhuirí.  Mura
n-athraíonn iompar, leanfaidh na
timpistí ar aghaidh ag tarlú agus,
faraor, caillfear beathaí dá bharr.

Tháinig líon suntasach glaonna chuig
Garda Cósta na hÉireann le blianta
beaga anuas ó árthaí áineasa a bhí
ag lorg cabhrach. Is léir freisin ó
thuairiscí an Bhoird Fiosrúcháin ar
Thaismigh Mhara gur féidir go leor
timpistí agus bás san earnáil seo a
sheachaint. An príomhrud ná,
smaoinigh agus gníomhaigh go
sábháilte.  Caithfidh aon duine atá ag
dul ar an uisce, is cuma cén chúis nó
cén cineál árthaigh, smaoineamh
faoina shábháilteacht féin agus plean
a dhéanamh dá réir.  Tá sé ann go
soiléir sa Straitéis um Shábháilteacht
Mhuirí 2015-2019: ba chóir go

mbeadh gach turas ar an uisce
sábháilte.  Is é sin, pleanáil go mbeidh
gach turas slán, iompair tú féin go
freagrach agus tú ar snámh, agus
méadaigh an dóchúlacht go mairfidh
tú san uisce má tharlaíonn eachtra.

Tá ról tábhachtach glactha ag an
gCód Cleachtais seo maidir le
sábháilteacht mhuirí a chur chun cinn
agus faisnéis sábháilteachta a chur ar
fáil d’úsáideoirí árthaí áineasa ónar
foilsíodh den chéad uair é in 2006.
Sa lá atá inniu ann, tá an gá le
comhairle, treoir agus feasacht
sábháilteachta i bhfeidhmiú d’árthaí
áineasa chomh tábhachtach is a bhí
riamh. Cuireann an t-eagrán nua seo
na hathruithe reachtaíochta nua san
áireamh agus cuireann sé faisnéis
sábháilteachta nuashonraithe agus
leathnaithe ar fáil d’úsáideoirí árthaí
áineasa éagsúla.   

Leanfaidh mo Roinn agus
comhlachtaí muirí eile ar aghaidh ag
cur sábháilteacht mhuirí chun cinn
gach deis a fhaighimid.  I ndeireadh
na dála, áfach, caithfidh gach duine a
théann ar an uisce freagracht a
ghlacadh as a shábháilteacht féin.  

Bí ar an eolas, bí ullamh – seans gurb
é do bheatha féin a bheidh tú ag
sábháil.     

Shane Ross T.D.
An tAire Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
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Réamhrá 
Cúlra
De réir Ráiteas na Straitéise 2016-
2019, is é sprioc ardleibhéil
Riarachán Muirí na hÉireann de
chuid na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt iompar
muirí sábháilte agus inbhuanaithe a
éascú agus seirbhísí bainistíochta
éigeandála a sheachadadh.
Baineann cumasc d’fhorbairt
beartais, rialachán reachtúil, cur
chun cinn feasachta sábháilteachta
agus forfheidhmiú leis an gcur
chuige i leith sábháilteachta muirí.  

Foilsíodh an Cód Cleachtais don
Fheidhmiú Slán d’Árthaí Áineasa
den chéad uair in 2006 i ndiaidh
athbhreithnithe ar bhearta
sábháilteachta ar árthaí beaga uisce
agus próiseas comhairliúcháin
poiblí.  Foilsíodh eagrán
athbhreithnithe in 2008.  Faoi
Ghníomh 16 den Straitéis um
Shábháilteacht Mhuirí 2015-2019,
thiomnaigh an Roinn don Chód
Cleachtais a nuashonrú chun na
hathruithe sna ceanglais reachtacha
a bhaineann le hárthaí áineasa a
chur san áireamh.  Is ionann an Cód
Cleachtais athbhreithnithe agus
toradh de phróiseas fairsing
comhairliúcháin na ngeallsealbhóirí
a rinneadh in 2016 agus 2017.

Cé dó ar scríobhadh an
Cód?
Tá sé i gceist go n-úsáidfear an Cód

Cleachtas seo don Fheidhmiú Slán
d’Árthaí Áineasa ag úinéirí, oibreoirí
agus úsáideoirí d’árthaí áineasa.

Is árthaí iad árthaí áineasa a n-
úsáidtear i gcóir cúiseanna
fóillíochta nó spóirt, gan trácht ar a
modh tiomána.  Tugtar árthaí
pléisiúir orthu uaireanta chomh
maith.

Baineann an Cód leis na hárthaí
áineasa ar fad a úsáidtear in uiscí
na hÉireann, lena n-áirítear:

■ Árthaí seoltóireachta
■ Báid mhótair, báid sciála, báid

chumhachta, báid spóirt agus
báid tumadóireachta.

■ Árthaí Uisce Pearsanta (m.sh.
scairdscíonna)

■ Canúnna, cadhcanna
■ Clársheoltóirí
■ Árthaí neamh-chumhachta.

Ionchorpraíonn an Cód úsáid
iomaíoch agus neamh-iomaíoch
d’árthaí áineasa.  Cuirtear faisnéis
ghinearálta ar Oibríochtaí
Sábháilteachta agus ar Ghnáthaimh
Phráinne ar fáil freisin.

Ba chóir é a thabhairt faoi deara, i
gcás go bhfuil paisinéirí á iompar ag
árthaí a feidhmítear go tráchtála le
captaen agus foireann, feictear iad
mar shoithí paisinéara atá faoi réir
riachtanas an Achta Loingis
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Cheannaíochta 1992, mar a
léasaíodh, agus aon rialacha nó
rialúcháin a bhaineann leis.

Conas an Cód seo a úsáid
Tá sé de dhualgas ar úinéirí agus
oibreoirí árthaí áineasa a chinntiú go
bhfuil árthach á choimeád, leis an
trealamh ceart agus feidhmithe i
gceart.  Tá sé mar aidhm ag an
gCód seo cabhrú le húinéirí agus le
hoibreoirí maidir lena ndualgais trí
cheanglais reachtacha a bhaineann
le hárthaí áineasa a leagan amach
mar aon leis an gcleachtas is fearr ó
thaobh caighdeáin árthaí, trealaimh
agus feidhmiú de i gcomhair na
saghsanna éagsúla d’árthaí áineasa
agus a limistéir oibre.

Iarrann Riarachán Muirí na hÉireann
orthu siúd go léir a ghlacann páirt i
gcaitheamh aimsire ar an uisce a
bheith san airdeall agus feasach ar a
bhfuil sa Chód Cleachtais, agus
cloígh leis an gcomhairle
sábháilteachta.

Tá an Cód Cleachtais roinnte ina
dhá Chuid le sraith Aguisíní ina
ndiaidh:

Cuid A den Chód – I gCaibidil 1,
leagtar amach na ceanglais
reachtacha a bhaineann leis na
hárthaí áineasa ar fad nó le
cineálacha nó méid árthaí ar leith.
Caithfidh úinéirí agus oibreoirí
géilleadh leis na riachtanais chuí dá
n-árthaí;

Cuid B den Chód – I gCaibidil 2 go
11 tá treoirlínte molta agus
scothchleachtas don fheidhmiú
slán d’árthaí áineasa. I gCaibidil 2
go 9 tá treoir maidir le cineálacha
áirithe d’árthaí/gníomhartha
áineasa.  Soláthraíonn Caibidlí 10
agus 11 treoir shábháilteachta a
bhaineann le hárthaí áineasa go
ginearálta. 

Ba chóir d’úinéirí agus d’oibreoirí dul
i dtaithí ar Chuid A den Chód, an
chaibidil áirithe i gCuid B a
bhaineann leis an saghas árthaigh
atá acu féin, mar aon le Caibidlí 10
agus 11 agus na hAguisíní.

Sna táblaí, léiríonn gach bosca a
bhfuil tic nó uimhir iontu riachtanas
éigeantach agus/nó molta don
chineál árthaigh a léirítear.
Ciallaíonn aon tagairt do ‘mhílte’ sa
Chód Cleachtais “muirmhílte”.

Leasuithe
Coinneofar an Cód Cleachtais faoi
athbhreithniú lena chinntiú go
gcoinnítear é cothrom le dáta.
Postálfar athbhreithnithe ar shuíomh
gréasáin na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt
(www.dttas.ie) agus ar
www.safetyonthewater.ie mar a
tharlaíonn siad.
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Má tá aon cheisteanna, tráchtanna 
nó moltaí agat maidir leis an gCód, 
cur ar aghaidh iad le do thoil chuig:

Rannóg Beartais um Shábháilteacht Mhuirí
Riarachán Muirí na hÉireann 
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt 
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60
Éire

Teileafón: + 353 1 678 3434
Facs: + 353 1 678 3409
Ríomhphost: marineleisuresafety@dttas.ie

4

R
éa

m
h

rá

prelims_ch1_Irish_Layout 1  18/10/2017  12:15  Page 4

mailto:marineleisuresafety@dttas.ie


Seicliosta de na Bunriachtanais
agus Comhairle

Dírítear aird ar leith ar an Seicliosta de na Bunriachtanais agus
Comhairle a leanas ar chóir go mbeadh gach úinéir agus úsáideoir
d’árthach áineasa feasach faoi sula dtéann sé/sí ar an uisce:

✓  na ceanglais dlí a bhaineann le caitheamh agus iompar de
ghléasanna snámha pearsanta/seaicéid tarrthála agus an gá
cúram agus cothabháil cheart a thabhairt dá leithéid de ghléasanna.
Pléitear na ceanglais seo i gCuid A den Chód Cleachtais;

✓  an gá réamhaisnéis na haimsire agus coinníollacha na farraige
a sheiceáil sula n-imítear agus do thuras a phleanáil dá réir (féach
Aguisín 6 (Aimsir, Staideanna na Farraige agus Taoide) agus
Aguisín 8 den Chód Cleachtais chun sampla de theimpleáid chun
aistear a phleanáil a fháil);

✓  Seiceálacha Sábháilteachta agus Faisnéisiú Réamh-Imeachta –
faisnéis a thabhairt do gach duine ar bord ar ghnáthaimh phráinne
agus ar shuíomh agus úsáid an trealaimh shábháilteachta/phráinne
ar bord, m.sh. fléar, trealamh raidió, seaicéid tarrthála;

✓  an gá a chinntiú go bhfuil a fhios ag duine ainmnithe atá i dtír ar
d’amanna fágála agus fillidh, agus bíodh gnáthamh i bhfeidhm chun
rabhadh a thabhairt más gá;

✓  an tábhacht a bhaineann le modhcumarsáide iontaofa. Is é
trealamh raidió VHF an modh molta cumarsáide agus ba chóir go
mbeadh úsáideoirí árthaí in ann é a úsáid.  Má bheartaítear fón
póca a úsáid, ba chóir don fhón póca a bheith iomlán luchtaithe i
gcónaí agus ba cheart seiceáil a dhéanamh go rialta ar láidreacht
chomharthaíochta agus táscaire luchtaithe an fhóin phóca fad is atá
an t-árthach ar a shlí;   

✓  agus árthach áineasa á úsáid, níl cead ag duine a bheith faoi
thionchar alcól nó drugaí nó aon mheascán de dhrugaí nó de
dhrugaí agus alcól ar shlí is nach bhfuil smacht ceart acu ar an
árthach;

✓  i gcás éigeandála mara, glaoigh ar VHF Cainéal 16 nó ar 999 nó
112 agus iarr ar an nGarda Cósta.
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6

Bíodh am agat do
Shábháilteacht Mhuirí
Aibhsíonn an Straitéis um
Shábháilteacht Mhuirí 2015-2019 an
gá go n-oibríonn daoine a théann ar
an uisce le chéile lena chinntiú go
bhfaightear réidh le báis
inseachanta san earnáil mhuirí.  Tá
sé de dhualgas ar gach duine aonair
a bheith san airdeall ar a
shábháilteacht féin agus freagracht
phearsanta a ghlacadh as a chuid
gníomhartha.  Ciallaíonn sin
ullmhúchán a dhéanamh agus na
céimeanna a ghlactar i gcás
éigeandála a bheith ar eolas.   Ní
hamháin go gcuirtear saol an duine
aonair i mbaol nuair nach n-oibríonn
duine go sábháilte, ach cuirtear saol
na ndaoine eile ar bord agus,
b’fhéidir, saol na bhfoirne
éigeandála agus tarrthála i mbaol
freisin. 

Moltar go bhfuil snámh agus
scileanna tarrthála ag dhaoine a
ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí
uisce.   
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Cuid A
Riachtanas reachtúil don 

fheidhmiú slán d’árthaí áineasa 

7
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Caibidil 1
Reachtaíocht
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1.1 Riachtanais reachtúla
d’árthaí áineasa
Aithníonn agus míníonn Cuid A den
Chód an reachtaíocht a bhaineann le
hárthaí áineasa a fheidhmítear in uiscí
na hÉireann agus a bhfuil iallach ar
úinéirí agus oibreoirí d’árthaí dá
leithéid géilleadh leis. Éiríonn
riachtanais reachtúla as reachtaíocht
mhuirí na hÉireann, Treoracha an
Aontais Eorpaigh agus dualgais an
Stáit faoi réir coinbhinsiúin mhuirí
idirnáisiúnta éagsúla atá glactha ag an
Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO)
agus comhlachtaí muirí idirnáisiúnta
eile.

Cuimsíonn reachtaíocht
bunreachtaíocht ar nós na nAchtanna
Loingis Cheannaíochta 1894 go 2015
agus reachtaíocht tánaisteach
choibhneasach i bhfoirm Ionstraimí
Reachtaíochta (Rialacha agus
Rialachán Loingis Cheannaíochta).  Tá
reachtaíocht náisiúnta a bhaineann
leis an earnáil mhuirí ar fáil ar shuíomh
gréasáin Riarachán Muirí na hÉireann
(RMÉ) ag www.dttas.ie agus i Leabhar
Reachtaíochta na hÉireann ag
www.irishstatutebook.ie.

Cé go bhfuil an chuid is mó de
reachtaíocht mhuirí náisiúnta dírithe go
príomha ar loingeas tráchtála, tá
codanna áirithe ann a bhaineann le
hárthaí áineasa agus tá siad sin
leagtha amach i dTábla A seo a
leanas.

1.1.1 Fógraí Mara
Dírítear aird ar Fhógraí Mara a
bhfoilsíonn an RMÉ i rith na bliana.  Is

fógraí eolais iad Fógraí Mara a eisítear
chun faisnéis thábhachtach
sábháilteachta, reachtaíochta agus
faisnéis eile a bhaineann leis an
earnáil mhuirí in Éirinn a phoibliú.  Tá
siad roinnte i dtrí chatagóir mar seo a
leanas:

Reachtaíocht – chun aird a
tharraingt ar rialachán nó ar
cheanglas dlí eile;

Faisnéis – chun faisnéis a thabhairt
ar thopaicí neamhreachtúla ar nós
foláirimh sábháilteachta, gnáthaimh
agus scrúduithe na hOifige
Suirbhéireachta Mara, foilseacháin
agus athghairmeacha táirgí;   

Oibreacha – chun daoine a chur ar
an eolas maidir le tógáil, oibreacha
nó suirbhéanna ar an bhfarraige a
bhfuil tionchar acu ar loingseoireacht.   

Tá Fógraí Mara ar fáil ar shuíomh
gréasáin na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt ag
www.dttas.ie.  Más mian leat a chur
leis an r-phost liosta chúrsaíochta
d’Fhógraí Muirí nua ón RMÉ, le do
thoil seol iarratas chuig
marinenotices@dttas.ie. 

Eisíonn Coimisinéir Soilse na
hÉireann, Uiscebhealaí Éireann,
údaráis calafoirt agus áitiúla fógraí
mara ó am go chéile i gcomhair uiscí
atá faoina ndlínse.  Mar shampla, le
Fógra Speisialta Muirí Uimhir 1 de
chuid Uiscebhealaí Éireann gach bliain
dírítear ar ábhair loingseoireachta
intíre. 
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Reachtaíocht
Árthaí

Áineasa ar
fad

Árthaí 
Áineasa
>12 m

Árthaí 
Áineasa
>15 NRT

Árthaí 
Áineasa
>13.7 m

An tOrdú um Loingis
Cheannaíochta
(Rialacháin Imbhuailte)
(Longa agus Árthaí
Uisce ar an Uisce) 2012
(I.R. Uimh. 507 de 2012) 

✓

SOLAS Caibidil V –
sábháilteacht
loingseoireachta

✓

MARPOL Iarscríbhinn I
agus V – cosc ar
thruailliú ó longa

✓

Rialacháin um Árthaí
Pléisiúir (Gléasra Snámha
Pearsanta agus Feidhmiú)
(Sábháilteacht) 2005,
arna leasú (I.R. Uimh. 921
de 2005 arna leasú ag
I.R. Uimh. 349 de 2012)

✓

An Treoir um árthaí
áineasa agus uisce
pearsanta 2013/53/AE
agus Rialacháin (Árthaí
Áineasa agus Árthaí
Uisce Pearsanta) an
Aontais Eorpaigh 2017
(I.R. Uimh. 65 de 2017)

✓

An tAcht Loingis
Cheannaíochta
(Taismigh Mhara a
Imscrúdú) 2000 (Uimh.
14 de 2000) – Bord
Imscrúdaithe ar
Thaismigh Mhara

✓

Tábla A – Reachtaíocht a bhaineann le hárthaí áineasa
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Reachtaíocht
Árthaí

Áineasa ar
fad

Árthaí
Áineasa
>12 m

Árthaí
Áineasa
>15 NRT

Árthaí
Áineasa
>13.7 m

Achtanna na gCuan
1996 go 2015 agus an
tAcht um Lárionaid
Chuanta Iascaigh 1968,
arna leasú

✓

Rialacha na
gComharthaí Guaise
(Longa) 2012 (I.R.
Uimh.170 de 2012)

✓

An tAcht um
Shábháilteacht Mhuirí
2005 (Uimh. 11 de
2005), arna leasú

✓

Rialacháin Loingis
Cheannaíochta
(Foilseacháin
Mairnéalacha a Iompair)
1985 (I.R. Uimh. 282 de
1985)

✓ ✓ ✓

An tAcht Loingis
Thráchtála (Uimh. 29 de
1955), arna leasú

✓ ✓

Rialacha Loingis
Cheannaíochta
(Gléasanna Tarrthála)
1983 agus 1993

✓

Rialacha Loingis
Cheannaíochta
(Gléasanna Dóiteáin)
1967, 1983 agus 1985

✓

Tábla A – Reachtaíocht a bhaineann le hárthaí áineasa 

1
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1.2 Reachtaíocht
infheidmithe d’árthaí
áineasa ar fad  

1.2.1 Rialacháin Imbhuailte

Reachtaíocht Infheidhmithe
■ An tOrdú um Loingis

Cheannaíochta (Rialacháin
Imbhuailte) (Longa agus Árthaí
Uisce ar an Uisce) 2012, I.R. Uimh.
507 de 2012

■ Rialacha na gComharthaí Guaise
(Longa) 2012, I.R. Uimh. 170 de
2012.

Caithfidh árthaí áineasa ar fad
rialúcháin idirnáisiúnta a
chomhlíonadh chun imbhualadh a
sheachaint.

Ba chóir do gach úinéir, captaen nó
duine atá i gceannas ar árthach
áineasa a bheith eolach faoi na
rialacháin imbhuailte.  Tá cuid de na
príomhriachtanais curtha san áireamh
in Aguisín 1.

1.2.2 SOLAS Caibidil V –
sábháilteacht loingseoireachta
Ar an 1 Iúil 2002, tháinig roinnt
rialachán nua i gCaibidil V den
Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar
Shábháilteacht Mhuirí (SOLAS) i
bhfeidhm a bhfuil tionchar díreach
acu ar árthaí áineasa.

Cé go mbaineann an chuid is mó de
choinbhinsiún SOLAS le longa móra
tráchtála amháin, baineann codanna
de Chaibidil V faoi shábháilteacht
loingseoireacht le hárthaí áineasa.

Míníonn Fógra Mara Uimh. 9 de 2003
impleachtaí na reachtaíochta, ar féidir
a choimriú mar seo a leanas:
■ Is riachtanas é go bhfuil aon turas

farraige pleanáilte i gceart sula
dtugtar faoi. Féach Aguisín 8 chun
sampla de Theimpleáid Chun
Aistear a Phleanáil a fháil.

■ Caithfidh go bhfeistítear gach
árthach áineasa le frithchaiteoir
radair más féidir (.i. más féidir
ceann a chur air go réasúnta, ba
chóir ceann a chur air).

■ Caithfear tábla léirithe de
chomharthaí tarrthála a choinneáil
ar bord más féidir. Tá cóip san
áireamh san Fhógra Mara agus in
Aguisín 1.

■ Tá dualgas ar an gcaptaen
d’árthach áineasa aon chontúirtí do
loingseoireacht a thuairisciú agus
freagra a thabhairt ar
theachtaireachtaí guaise. Is féidir é
seo a dhéanamh trí dhul i
dteagmháil le Garda Cósta na
hÉireann ag 112 nó 999 agus é a
thuairisciú go díreach dóibh siúd.

■ Tá sé riachtanach nach mbaintear
mí-úsáid as comharthaí guaise.

1.2.3 An Coinbhinsiún
Idirnáisiúnta maidir le cosc ar
thruailliú ó longa (MARPOL) 

1.2.3.1 Cosc ar thruailliú trí
bhruscar ó longa – Iarscríbhinn V
de MARPOL
Caithfidh árthaí áineasa uile na
riachtanais seo a leanas a
chomhlíonadh ó thaobh fáil réidh le
bruscar:
(a)  Níl sé ceadaithe aon ábhar de

1
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san fharraige, lena n-áirítear
málaí bruscair plaisteacha, ábhar
fillteáin, téad shintéiseach, srl.

(b)  Caithfear an bruscar seo a leanas
a chaitheamh isteach san
fharraige chomh fada agus is
féidir ón talamh is giorra ach ní
cheadaítear é pé scéal é má tá
an fad ón talamh is giorra níos lú
ná:
(i) 25 mhuirmhíle i gcomhair

pacáiste – líneáil agus ábhair
phacáilte atá snámhach.

(ii) 12 mhuirmhíle i gcóir
dramhaíl bhia agus gach
saghas bruscar eile lena n-
áirítear táirgí páipéir,
ceirteacha, gloine, miotail,
buidéil, gréithe agus truflais
chomhchosúla.

Lena cois sin caithfidh árthaí áineasa
de 12 méadar ar fad nó níos mó
fógraí a léiriú a gcuireann an
fhoireann ar an eolas maidir le
riachtanais a bhaineann le bruscar a
dhiúscairt.

1.2.3.2 Cosc ar thruailliú le hola ó
longa – Iarscríbhinn I de MARPOL
Tá sé riachtanach go bhfuil árthaí
áineasa feistithe comha fada agus
atá indéanta agus réasúnta le feistí
chun an stóráil d’ola nó mheascáin
olúla ar bord a chinntiú. Tá a
bhfolmhú isteach san fharraige
toirmiscthe mura bhfuil an t-árthach
ag dul ar aghaidh agus má sháraíonn
an t-ábhar olúil den eisilteach gan
chaolú 15 cuid as milliún.

1.2.4 Caitheamh de
Ghléasanna Snámha
Pearsanta/Seaicéid Tarrthála
Tagraíonn an téarma “gléas snámha
pearsanta” (GSP) do gach cineál
seaicéad tarrthála agus áiseanna
snámhachta a ligeann do snámhacht
agus a mhéadaíonn an seans go
dtiocfar slán nuair a chaitear agus
úsáidtear i gceart iad san uisce.
Cinntíonn éadaí áise snámhachta
leibhéal snámhachta agus tacaíochta
san uisce agus cuireann siad ar
chumas an úsáideora snámh nó
gníomh a dhéanamh chun éalú ó
dhainséar.

Tá seaicéad tarrthála ceaptha chun
bá a sheachaint agus ba chóir go
ligfeadh sé don úsáideoir filleadh ar
dhromchla an uisce chomh tapa agus
is féidir agus an duine a choinneáil ar
snámh, a ligfidh don análú fad is a
thagann cabhair.

Riachtanais Reachtaíochta
■ Rialacháin um Árthaí Pléisiúir

(Gléasra Snámha Pearsanta agus
Feidhmiú) (Sábháilteacht) 2005
(I.R.  Uimh. 921 de 2005), arna
leasú ag na Rialacháin um Árthaí
Pléisiúir (Gléasra Snámha
Pearsanta agus Feidhmiú)
(Sábháilteacht) (Leasú) 2012 (I.R.
Uimh. 349 de 2012).

Ní bhaineann na Rialacháin seo le
báid rámhaíochta de “stíl
Oilimpeach”.  Is árthaí iad seo, de réir
na Rialachán, a dearadh agus a
úsáidtear go sonrach le haghaidh
rámhaíochta i ngeallta báid agus a

1
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ligtear dóibh iontráil i ngeallta báid nó
imeachtaí eile a aithnítear ag Aontas
Rámhaíochta Amaitéaraí na
hÉireann, agus in imeachtaí de chuid
na gCluichí Oilimpeacha nó geallta
báid rámhaíochta idirnáisiúnta eile.

1.2.4.1 Rialacháin um sheaicéid
tarrthála ar árthaí áineasa seachas
árthaí uisce pearsanta (ÁUP)
Baineann na forálacha seo a leanas
le árthaí áineasa uile:
■ Caithfidh gach duine ar bord aon

árthach níos lú ná 7 m ar fad gléas
snámha pearsanta (GSP) nó
seaicéid tarrthála a chaitheamh
agus iad ar bord árthaigh oscailte
nó ar deic shoitheach deice, ach
amháin agus an árthach ceangailte
leis an gcladach.

■ Tá sé riachtanach do mháistir nó
úinéir aon árthach a chinntiú go
bhfuil GSP nó seaicéad tarrthála á
iompair ar an árthach do gach
duine ar bord.

■ Tá sé riachtanach do mháistir nó
úinéir árthaigh gach céim réasúnta
a ghlacadh lena chinntiú go
gcaitheann gach duine faoi aois a
16 GSP/seaicéad tarrthála agus iad
ar bord árthaigh oscailte nó ar deic
shoitheach deice.  

■ Tagraíonn an téarma “árthach
oscailte” d’aon árthach gan chábán
nó áiseanna faoin deic do dhaoine
ar bord agus áit a bhfuil aon
suíocháin nó aon chuid de nochta
do na dúile.

■ Tá sé riachtanach do mháistir nó
úinéir árthaigh gach céim réasúnta
a ghlacadh lena chinntiú go

gcaitheann duine GSP/seaicéad
tarrthála cuí i gcónaí agus:
(a)  iad á tharraingt le téide ag an

árthach, nó
(b)  iad ar bord aon árthach nó rud

d’aon saghas agus é á
tharraingt le téide ag an
árthach.

Ní bhaineann na riachtanais
GSP/seaicéid tarrthála faoi na
Rialacháin le duine ar bord árthaigh
nach bhfuil faoi bhealach agus atá
ceangailte den chladach nó ar
ancaire, agus nuair atá an duine:

(a)  ag caitheamh, ag cur uime nó
ag baint de trealaimh i gcóir
tumadóireacht scúba nó

(b)  ar tí dul i mbun, nó díreach i
ndiaidh snámha (snorcallú san
áireamh) ón árthach.

1.2.4.2 Rialacháin um sheaicéid
tarrthála ar árthaí uisce pearsanta
(ÁUP), m.sh. Scairdscíonna
■ Tá sé riachtanach d’aon duine ar

ÁUP GSP/seaicéad tarrthála a
chaitheamh an t-am ar fad agus iad
ar bord nó faoi tharraingt le téide in
aon mhodh ag ÁUP.

■ Tá sé riachtanach do mháistir nó
úinéir de ÁUP gach céim réasúnta
a ghlacadh lena chinntiú go
gcomhlíonann gach duine faoi bhun
aois a 16 an riachtanas chun
GSP/seaicéad tarrthála a
chaitheamh agus iad ar bord nó
faoi tharraingt téide ag ÁUP.

1
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tarrthála i gcomhair Sciáil ar Uisce,
Marcaíocht Marbhshrutha,
Parafaoileoireacht agus síob eile ar
cheann téide
Baineann na Rialacháin um Árthaí
Pléisiúir (Gléasra Snámha Pearsanta
agus Feidhmiú) (Sábháilteacht) 2005
(I.R. Uimh. 921 de 2005), arna leasú,
le sciáil ar uisce, marcaíocht
marbhshrutha, parafaoileoireacht
agus síoba eile ar cheann téide mar
seo a leanas:
■ Caithfidh gach duine gléas snámha

pearsanta nó seaicéad tarrthála a
chaitheamh agus iad faoi tharraingt
téide ag árthach pléisiúir nó ar bord
árthaigh nó rud d’aon saghas atá
faoi tharraing téide ag árthach. Is é
máistir nó úinéir an árthaigh a
dhéanann an tarraingt téide atá
freagrach as an riachtanas seo a
chomhlíonadh.

■ Tá cosc ar dhaoine alcól nó drugaí
a thógáil agus iad ag glacadh páirte
i síob téide.

Tá níos mó eolais ar GSP/seaicéid
tarrthála leagtha amach in Aguisín 5.

1.2.5 Feidhmiú árthaí áineasa
– aoisleibhéil íosta
■ Caithfidh an máistir nó úinéir ar

ÁUP nó árthach de chumhacht
gasta gach céim atá réasúnta a
glacadh lena chinntiú nach
bhfágtar an t-árthach faoi smacht
nó fheidhmiú aon duine faoi bhun
16 bliana d’aois. Ciallaíonn an
téarma “árthach de chumhacht
gasta” aon árthach ar féidir leis

luas de 17 muirmhíle san uair nó
níos mó a bhaint amach tríd nó
thar an uisce.

■ Caithfidh an máistir nó úinéir d’aon
árthach le ráta innill níos mó ná 5
each-chumhacht (ec) (3.7 kW)
gach céim réasúnta a thógáil lena
chinntiú nach bhfágtar an t-árthach
faoi smacht nó fheidhmiú aon
duine faoi bhun 12 bliana d’aois.

1.2.6 Smacht ar alcól agus
drugaí
■ Ní chóir do mháistir nó d’úinéir

árthaigh phléisiúir an t-árthach a
fheidhmiú nó a smachtú nó cead a
thabhairt d’aon duine eile an t-
árthach a fheidhmiú ná a smachtú
faoi thionchar alcóil nó drugaí nó
aon mheascán de dhrugaí nó de
dhrugaí agus alcól.

■ Níor chóir d’aon duine ar bord
árthaigh phléisiúir alcól ná drugaí
nó aon mheascán de dhrugaí nó
de dhrugaí agus alcól a thógáil i
gcúinsí ar féidir leo drochthionchar
a bheith acu ar shábháilteacht na
ndaoine ar bord nó daoine eile atá
ag úsáid uiscí na hÉireann nó
clampar a chruthú ar bord an
árthaigh nó a bheith ina núis do
dhaoine eile atá ag úsáid uiscí na
hÉireann.

■ Níl cead ag aon duine alcól nó
drugaí nó aon mheascán de
dhrugaí nó de dhrugaí agus alcól a
thógáil agus iad á tharraingt ar
théide nó ar bord árthaigh nó rud
atá faoi tharraingt téide ag árthach
pléisiúir.

1
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D’fhéadfadh go mbeadh fógra
íocaíochta seasta de €150 eisithe ag
an Oifigeach Údaraithe nó
ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche agus,
ar ciontú achomair, fíneáil de suas le
€5,000 mar thoradh ar aon fhoráil de
na Rialacháin um Árthaí Pléisiúir
(Gléasra Snámha Pearsanta agus
Feidhmiú) (Sábháilteacht) 2005 a
shárú.

Tá baill den Gharda Síochána, An
tSeirbhís Chabhlaigh, Máistrí na
gCuan agus baill den Riarachán Muirí
na hÉireann atá ainmnithe ag an Aire
san áireamh mar Oifigigh Údaraithe.

Déantar cur síos freisin san Acht um
Shábháilteacht Mhuirí 2005 (Uimh. 11
de 2005) ar thoirmisc maidir le
árthach a oibriú in uiscí na hÉireann
faoi thionchar an alcóil nó drugaí
(féach mír 1.7 den Chód seo).

1.2.7 Treoir um Threalamh
Mara
Leagann Treoir an AE 2014/90/AE
amach na caighdeáin tástála agus
feidhmíochta do threalamh
sábháilteachta mara.  Marcáiltear
trealamh a chloíonn leis an Treoir um
Threalamh Mara le marc suntasach
de roth loinge.

Tugadh éifeacht don Treoir i ndlí na
hÉireann trí Rialacháin an Aontais
Eorpaigh (Trealamh Mara) 2017 (I.R.
Uimh. 177 de 2017).

Nuair atá trealamh mara seachas
GSP á cheannach, bí cinnte go bhfuil

an marc formheasta den roth loinge
air, mar a thaispeántar thíos.

1.2.8 Treoir 2013/53/AE ar
árthaí áineasa agus árthaí
uisce pearsanta

Achoimre ar an Treoir
Nuashonraíonn Treoir 2013/53/AE na
ceanglais reachtacha in Éirinn atá
ann ó Mheitheamh 1998 don dearadh
agus tógáil de bháid phléisiúir agus
árthaí uisce pearsanta atá idir 2.5 m
agus 24 m ar fad ar nós árthaí
seoltóireachta, mótarbháid agus
scairdscíonna. Leagtar síos ann
freisin riachtanais ar leith do
dhéantóirí, iompórtálaithe agus do
dháileoirí árthaí uisce. Tagann na
táirgí árthaigh uisce seo a leanas faoi
chuimsiú raon feidhme na Treorach:

■ Árthaí áineasa le fad cabhlach ó
2.5 méadar go 24 méadar; 

■ Árthaí úisce pearsanta le fad
cabhlach níos lú ná 4 méadar; 

■ Árthaí uise pearsanta atá
leathchríochnaithe, cé acu árthaí
áineasa nó árthaí úisce pearsanta;

I gcás GSP, bí
cinnte go bhfuil an
comhartha CE
formheasta air a
thaispeántar thall.

1

Marc-rotha formheasta na Treorach
um Threalamh Mara
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Iarscríbhinn II den Treoir, nuair a
chuirtear ar leithligh iad ar
mhargadh an Aontais; 

■ Innill tiomána curtha ar nó a
bheartaítear a chur i nárthaí uisce;  

■ Innill tiomána curtha nó a
bheartaítear a chur in árthaí uisce,
nó faoi réir bunathrú innill;

■ Árthaí uisce faoi réir mórthiontaithe
árthaigh. 

Faoi Threoir 2013/53/AE, caithfidh
aon árthach uisce (nua nó athláimhe)
a thagann faoina réim agus a
chuirtear ar mhargadh an AE den
chéad uair, na ceanglais riachtanacha
a leagtar amach in Iarscríbhinní na
Treorach a chomhlíonadh. Ráthaíonn
sé seo go bhfuil siad oiriúnach le díol
nó le húsáid san AE.  Clúdaíonn na
ceanglais riachtanacha sonraíochtaí
teicniúla, sábháilteachta agus
comhshaoil.  

Tá feidhm ag Treoir 94/25/CE arna
leasú le Treoir 2003/44/CE fós maidir
le árthaí áineasa, dobharárthach
pearsanta, comhpháirteanna nó innill
tiomána a chuirtear ar mhargadh an
Aontais den chéad uair faoin 18
Eanáir 2017.

Árthaí uisce díolmhaithe
Ní bhaineann Treoir 2013/53/AE le
roinnt táirgí árthaí uisce a úsáidtear
chun críocha spóirt agus fóillíochta
mar a liostaítear in Airteagal 2.2. den
Treoir.   Éilítear go gcuirtear lipéad ar
tháirgí áirithe mar a shonraítear sa
Treoir áfach.  Maidir leis na ceanglais

deartha agus tógála, a shonraítear i
gCuid A d’Iarscríbhinn 1, ní bhaineann
an Treoir leis na táirgí seo a leanas:
■ Árthaí uisce ar tógadh iad d’fhonn

rásaíochta amháin, lena n-áirítear
báid rámhaíochta rásaíochta agus
báid rámhaíochta oiliúna ainmnithe
mar sin ag an déantóir.

■ Canúnna agus cadhcanna a
thiomáintear le cumhacht daonna
amháin, gandalaí agus báid
troitheán.

■ Cláir surfála a thiomáintear ag an
ngaoth agus a oibrítear ag duine nó
daoine ina seasamh.

■ Cláir surfála.
■ Árthaí uisce bunaidh stairiúla agus

macasamhlacha aonair díobh a
dearadh roimh 1950, tógtha go
príomha leis na bunábhair agus
lipéadaithe go bhfuil ag an déantóir.

■ Árthaí uisce trialacha, ar an
gcoinníoll nach bhfuil siad curtha ar
mhargadh an Aontais.

■ Árthaí uisce tógtha i gcomhair féin-
úsáide, chomh fada nach bhfuil
siad curtha ar mhargadh an Aontais
ina dhiaidh sin laistigh de chúig
bliana ónar cuireadh an t-árthach
uisce i seirbhís.

■ Árthaí uisce atá dírithe go sonrach
ar chriú a bheith orthu agus
paisinéirí a iompar ar son cuspóirí
tráchtála. 

■ Árthaí intumtha, feithiclí aerchúisín,
agus duillárthaigh.

■ Feithiclí amfaibiacha, .i.
mótarfheithiclí rothacha nó a
leagann síos rian atá in ann oibriú
san uisce agus ar an talamh araon.

■ Árthaí uisce galtiomáinte le hinnill

1
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dócháin sheachtraigh a úsáideann
gual, cóc, adhmad, ola nó gás mar
bhreosla.

Baineann díolúintí áirithe maidir le
riachtanais astúchán sceite agus
astaíocht torann freisin mar a leagtar
amach sa Treoir.

Catagóirí deartha d’árthaí uisce a
thagann faoi raon feidhme na
Treorach
Sonraíonn an Treoir catagóirí deartha
(A, B, C agus D) d’árthaí uisce, atá
bunaithe ar a n-oiriúnacht do
choinníollacha loingseoireachta cosúil
le réimsí d’fhórsa na gaoithe agus
tonnairde shuntasach.  Tá tuilleadh
eolais ar na catagóirí deartha seo le
fáil i gCuid A d’Iarscríbhinn a hAon
den Treoir, agus tá achoimre orthu
thíos:

■ Catagóir A  
Deartha do ghaoithe níos láidre ná
fórsa gaoithe 8 (scála Beaufort) agus
tonnairde shuntasach de 4 m nó níos
airde, ach amháin in aimsir
neamhghnách ar nós stoirmeacha,
stoirmeacha déine, hairicíní,
tornádónna agus adhaimsir farraige
nó tonnta fánacha 

■ Catagóir B 
Deartha d’fhórsa gaoithe suas le 8
agus an fórsa sin san áireamh, agus
tonnairde shuntasach suas le 4 m
agus an airde sin san áireamh. 

■ Catagóir C 
Deartha d’fhórsa gaoithe suas le 6
agus an fórsa sin san áireamh, agus

tonnairde shuntasach suas le 2 m
agus an airde sin san áireamh. 

■ Catagóir D 
Deartha d’fhórsa gaoithe suas le 4
agus an fórsa sin san áireamh, agus
tonnairde shuntasach suas le 0.3 m
agus an airde sin san áireamh, le
tonnta fánacha d’uasairde 0.5 m agus
an airde sin san áireamh. 

Comhartha CE agus ceanglais
riachtanacha
Tá gach árthach uisce, comhábhair
ainmnithe agus innill tiomána faoi réir
chomhartha CE, a léiríonn go
gcomhlíonann an táirge an Treoir.   
I gcás árthach uisce, caithfidh an
comhartha CE a ghreamú de Phláta
Thógálaí an árthaigh uisce, é a
shuiteáil ar leith ó uimhir aitheantais
an árthaigh, agus díreach ar an
inneall i gcás innill tiomána.  I gcás
comhpháirteanna, mura féidir é an
comhartha CE a ghreamú don táirge,
ba cheart é a ghreamú don phacáistiú
agus don doiciméad tionlacain. 

Go hachomair, caithfear comhartha
CE a ghreamú de:
■ gach árthach uisce, comhábhair

agus innill tiomána nuadhéanta,
bídís déanta sna Ballstáit nó i dtríú
tíortha;

■ gach táirge athláimhe nuair a
iompórtáiltear iad ó thríú tíortha
agus nuair a chuirtear iad ar
mhargadh an AE den chéad uair;

■ táirgí mionathruithe atá faoi réir na
Treorach seo ós rud é go bhfuil
siad nua agus atá mionathruithe ar
bhealach a bhféadfadh cur isteach

1
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an táirge le reachtaíocht AE.

Áirítear i measc cheanglas
riachtanach eile na Treorach:
■ uimhir aitheantais do gach árthach

uisce agus ceanglas chun pláta an
tógálaí a iompar;

■ an gá na hárthaí uisce a dearadh
sa chaoi is go laghdaítear an baol
atá ann titim thar bord agus go
mbeadh sé éasca teacht ar ais ar
bord;

■ léargas maith mórthimpeall don
oibreoir, sa ghnáthaimsir;

■ lámhleabhar scríofa i dteanga atá
sothuigthe don úsáideoir ar bord
gach árthach uisce lena chinntiú go
n-úsáidtear i gceart iad;

■ struchtúr, buanseasmhacht agus
buacacht dhóthanach de réir a
chatagóire deartha;

■ stopfheiste éigeandála do gach
inneall tiomána transaim le rialú
halmadóra;

■ teorainneacha níos déine maidir le
hocsaíd de nítrigin, hidreacarbóin
agus ábhair cháithníneacha le
haghaidh innill tiomána nua ar
árthaí uisce;

■ suiteáil éigeantach d’umair
choinneála ar árthaí áineasa a
bhfuil leithris acu, ar mhaithe le
cosaint an mhuirthimpeallachta;

■ ceanglais le haghaidh innill agus
comhpháirteanna innill.  

Idirthréimhse
Caithfidh déantóirí cloígh le ceanglais
na Treorach faoi 18 Eanáir 2017,
agus tá go dtí 18 Eanáir 2020 ag
gnóthais bheaga agus meánmhéide a

dhéanann roinnt inneall tiomána
transaim spréachadhainte. 

Tugtar éifeacht d’fhorálacha na
Treorach i ndlí na hÉireann trí
Rialacháin an Aontais Eorpaigh
(Árthaí Áineasa agus Árthaí Uisce
Pearsanta) 2017 (I.R. Uimh. 65 de
2017) arna leasú ag I.R. Uimh. 217 de
2017.  Dírítear freisin ar Fhógra Mara
Uimh. 33 de 2015, ar Fhógra Mara
Uimh. 10 de 2017 agus ar Fhógra
Mara Uimh. 23 de 2017 ina bhfuil
tuilleadh faisnéise ar fáil maidir le
ceanglais na Treorach agus I.R Uimh.
65 de 2017, arna leasú. 

Le Ceanglais 2017 (I.R. Uimh. 217 de
2017) an Aontais Eorpaigh (Árthaí
áineasa agus árthaí uisce) (Nós
imeachta le haghaidh árthaí uisce a
aithint) leasaíodh na rialacha maidir le
sannachán agus riarachán de Chód
Uathúil an Déantúsóra (UCM) agus
ceapadh An Oifig Shuirbhéireachta
Mara mar an t-údarás inniúil chun
UCM a shannadh.  

Féach ar Aguisín 7 i gcóir comhairle
maidir le hárthaí áineasa a cheannach
a thagann faoi réim Threoir
2013/53/AE maidir le hárthaí áineasa
agus árthaí uisce. 

Pláta CE do bhád de Chatagóir “C”

1
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1.2.9 Bord Fiosrúcháin ar
Thaismigh Mhara 
Bunaíodh an Bord Fiosrúcháin ar
Thaismigh Mhara (BFTM) ar 5ú
Meitheamh 2002 faoi alt 7(1) den
Acht Loingis Cheannaíochta
(Taismigh Mhara a Imscrúdú) 2000
(Uimh. 14 de 2000).
Faoi fhorálacha an Achta, is é
freagracht gach úinéir, oibreoir, agus
captaen insint do Bhord an BFTM
(féach ar Aguisín 10 i gcomhair
sonraí teagmhála) faoi aon eachtra
a cháilíonn mar thaismeach mara
chomh luath agus is féidir go
praiticiúil ón am ar tharla sé. Má
mheastar go bhfuil sé de dhíth,
bunófar fiosrúchán ag an BFTM,
agus ceapfar Fiosraitheoir Timpiste.

Leagtar amach an creat rialacháin
lena rialaítear an t-imscrúdú ar
thaismí san earnáil iompair mhuirí i
Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Loingis Cheannaíochta)
(Taismí a Imscrúdú) 2011 (I.R. Uimh.
276 de 2011).  Is é feidhm na
Rialachán sábháilteacht mhuirí a
fheabhsú agus truailliú ag longa a
chosc, agus an baol de thaismigh
mhara amach anseo a laghdú dá
réir sin. Ainmnítear an BFTM sna
Rialacháin mar an buanchomhlacht
imscrúdaithe in Éirinn chun taismigh
agus taismí mara a imscrúdú.
Féach www.mcib.ie le haghaidh
tuilleadh eolais.

1.2.10 Achtanna na gCuan –
Cumhachtaí na Máistrí Cuain

Achtanna na gCuan 1996 go 2015
agus na hAchtanna um Lárionaid
Chuanta Iascaigh 1968 go 2015.

De réir na nAchtanna seo, bíonn an
chumhacht ag Máistrí Cuain
fodhlithe a chruthú laistigh de
theorainneacha a limistéir poirt. Cé
go mbaineann móramh an tráchta
loinge laistigh de phoirt dá leithéid le
cúrsaí tráchtála, caithfidh árthaí
áineasa na fodhlithe chuí a
chomhlíonadh, iad siúd ach go
háirithe a bhaineann le:

■ Sábháilteacht loingseoireachta
■ Teorainneacha luais
■ Feidhmiú laistigh de chanálacha
■ Baoithe
■ Feistiú agus ancaireacht.

Tá sonraí maidir le fodhlíthe ar fáil ó
Oifig an Mháistir Chuain agus ba
chóir iad a sheiceáil sula n-úsáidtear
limistéar an chalafoirt.

1.2.11 Raidióchumarsáid  
Moltar go n-iompraíonn gach
árthach áineasa modh amháin
formheasta de threalamh
raidióchumarsáide mara ar a laghad
ionas go mbeifear in ann foláireamh
guaise a thabhairt i gcás
éigeandála. Féach Aguisín 2 maidir
le Nótaí Treoracha ar
Raidióchumarsáid.

1
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mara feisithe go deonach nó á
iompar ar aon saghas árthaigh
áineasa, caithfidh an t-árthach a
bheith ceadúnaithe faoi réir an Achta
Raidió-Thelegrafaíochta 1926, arna
leasú. Eisítear ceadúnais faoi
Cheanglais maidir le Rialacháin
Raiditheileagrafaíocht (Ceadúnas
raidió do stáisiúin ar bord loinge)
2006 (I.R.  Uimh. 414 de 2006).  Tá
an Oifig Shuirbhéireacht Mara (OSM)
den Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt freagrach as trealamh
raidióchumarsáide ar longa
Éireannacha agus Deimhnithe
gaolmhara Inniúlachta a cheadúnú.

Tá na bunriachtanais chun
Cheadúnas Raidió Stáisiúin Loinge a
fháil mar seo a leanas:

(a) Caithfidh an trealamh a bheith
ceadaithe de réir na Treorach
um Threalamh Mara
(2014/90/AE) nó na Treorach
um Threalamh Raidió
(2014/53/AE).  Ba chóir a
bheith cúramach agus
trealamh raidió mara á
cheannach mar seans nach
mbeidh ceadúnas ag trealamh
neamhcheadaithe. Baineann
sé seo go háirithe le trealamh a
ceannaíodh lasmuigh den
Aontas Eorpach.

(b) Caithfidh cáilíocht oiriúnach
Oibreora Raidió a bheith ag na
daoine a fheidhmíonn an
trealamh raidió.

Beidh Comhartha Glaoite Raidió

uathúil don árthach sa cháipéis
cheadúnais agus uimhir Aitheantais
Seirbhíse Soghluaiste Muirí (ASSM)
más infheidhme. 

1.2.11.1 Rabhchán Raidió Lena
Léirítear Suíomh Éigeandála agus
Rabhchán Pearsanta Aimsiúcháin    

Rabhchán Raidió Lena Léirítear
Suíomh Éigeandála (EPIRB)
Is tarschuradóir raidió é EPIRB 406
MHz ar féidir é a chur i ngníomh i
gcás éigeandála chun foláireamh
guaise a thabhairt. 

Nuair a chuirtear EPIRB i ngníomh,
tarchuireann sé comhartha a
aimsíonn an córas satailíte Cospas-
Sarsat. Agus na satailítí ag fithisiú an
domhain, “éisteann” siad le haghaidh
aon rabhchán ar cuireadh i ngníomh.
Atarchuireann siad na comharthaí
guaise go dtí stáisiúin ar talamh chun
a suíomhanna a ríomh agus na
foláirimh guaise a thuairisciú do na
húdaráis chuardaigh agus tarrthála.

Tarchuireann formhór leaganacha na
rabhchán comhartha frithinge de
chumhacht níos ísle ar 121.5 MHz
freisin mar thagairt d’fhoirne áitiúla
cuardaigh. Ní féidir le roinnt
seanleaganacha EPIRB ach
comhartha analógach oidhreachta a
tharchur ar 121.5 MHz nó 243 MHz.
NÍ MHONATÓIREANN an córas
domhanda satailíte Cospas-Sarsat
na minicíochtaí sin a thuilleadh. Ba
chóir EPIRB nua-aimseartha 406
MHz a fháil in ionad na rabhchán sin.

Cé gur ceapadh an Córas Cospas-
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Sarsat chun suíomh beacht EPRIB a
cuireadh i ngníomh a aimsiú go
neamhspleách, tá rabhcháin níos
nuaí ar fáil le slis chomhtháite
glacadóra ionas go mbíonn an
rabhchán in ann a shuíomh féin a
aimsiú trí úsáid a bhaint as
comharthaí ó chórais satailíte do
loingseoireacht domhanda ar nós
GPS. Má tá an tslis chomhtháite
glacadóra in ann suíomh an
rabhcháin a ríomh, tuairiscítear an
suíomh sin san fhógra guaise a
tharchuirtear ón rabhchán. Cuireann
na rabhcháin atá trealmhaithe le GPS
iomarcaíocht áisiúil ar fáil agus
suíomh an rabhcháin á dhearbhú
agus, i gcúinsí áirithe, is féidir leo an
t-am a dteastaíonn ón Cospas-Sarsat
an rabhchán a aimsiú a laghdú.
Caithfear EPIRB GPS a ríomhchlárú
le Prótacal Caighdeánach Suímh le
huimhir Aitheantais Seirbhíse
Soghluaiste Muirí (ASSM) an
árthaigh chun an leibhéal is airde de
chruinneas suímh a chinntiú i gcás
go gcuirtear EPIRB GPS i ngníomh.
Is féidir EPIRB gan GPS a
ríomhchlárú le comhartha aitheantais
an árthaigh.

Ba chóir gach EPRIB a thástáil go
rialta de réir threoracha na
ndéantóirí. Ba chóir aire a
thabhairt freisin lena chinntiú go
bhfuil bataire an EPIRB i ndáta.

Caithfear gach EPIRB a
ríomhchlárú i gceart agus a chlárú
leis an OSM. Caithfear aon athrú ar
shonraí cláraithe an árthaigh a

chlárú láithreach leis an OSM.
Braitheann na húdaráis cuardaigh
agus tarrthála (CAT) ar an gclár
EPIRB sa chás go gcuirtear EPIRB i
ngníomh.  Tá ríomhchlárú agus clárú
ceart riachtanach lena chinntiú go
bhfuil faisnéis chruinn, iontaofa agus
cothrom le dáta ag na húdaráis
cuardaigh agus tarrthála (CAT) faoin
árthach agus a chuid teagmhálacha i
gcás éigeandála. Réitíonn sé aon
fholáireamh faillíoch bréagach go
tapa freisin gan acmhainní cuardaigh
agus tarrthála a úsáid nach gá. 

Rabhchán Pearsanta Aimsiúcháin
(PLB)
Feidhmíonn PLB ar an mbonn
céanna le EPIRB. Nuair a chuirtear i
ngníomh i gceart é i gcás éigeandála,
tarchuireann PLB comhartha 406
MHz agus aimsíonn córas satailíte
Cospas-Sarsat é. Tuairiscítear an
foláireamh guaise ansin d’údaráis
cuardaigh agus tarrthála.

■ Tá PLB ceaptha le bheith
iompartha ag duine aonair. 

■ Is féidir EPIRB a chur i ngníomh de
láimh nó go huathoibríoch ar
teagmháil le huisce.

■ Ní féidir PLB a chur i ngníomh
ach amháin de láimh. 

■ Dearadh EPIRB le tarchur agus é
ar snámh. 

■ CAITHFEAR PLB a choinneáil
glan amach ón uisce le
haghaidh tarchuir. 

■ Tá cumas níos fearr ag EPIRB ná
ag PLB teacht slán ón
timpeallacht.

1
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ionadaí do EPIRB.  Moltar do
mharaithe, áfach, go háirithe dóibh
siúd atá ag bádóireacht leo féin,
PLB a chaitheamh.

Caithfear gach PLB a chlárú i
gceart leis an gCoimisiún um Rialáil
Cumarsáide (ComReg). Tá clárú
ceart an PLB riachtanach lena
chinntiú go bhfuil faisnéis agus
teagmhálacha cruinn, iontaofa agus
cothrom le dáta ag na húdaráis
Cuardaigh agus Tarrthála (CAT) i
gcás éigeandála. 

Tá áis chláraithe ar líne ag ComReg
do ghléasra PLB in Éirinn. Ba chóir
d’úinéir PLB a PLB a chlárú ag
https://www.comreg.ie/industry/licen
sing/personal-locator-beacons/  Is
féidir ceisteanna a bhaineann le
clárú PLB a chur ar: 

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide 
1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
Baile Átha Cliath 1 
D01 EX40

Suíomh gréasáin: 
www.comreg.ie 

Ríomhphost: 
licensing@comreg.ie 

Teil: (01) 804 9600 (Tionscal)
(01) 804 9668 (Tomhaltór)

Moltar gurb é PLB de chineál 406
MHz le feiste frithinge 121.5 MHz a
iompraítear ar shoithí na hÉireann.
Moltar freisin go mbeadh glacadóir

comhtháite GPS ag an PLB.
Ligeann seo do chruinneas suímh
níos fearr agus, mar sin, ag
freagartha níos tapa i gcás go
gcuirtear i ngníomh é. Ba chóir go
mbeadh PLB cineálcheadaithe ag
Cospas-Sarsat agus deimhnithe de
réir na Treorach 2014/53/AE ar
Threalamh Raidió agus Caighdeán
Eorpach ETSI EN 302 152. 
Tabhair faoi deara: Léirítear
comhlíonadh na Treorach
2014/53/AE le “Comhartha
Comhréireachta CE”.

1.3 Reachtaíocht
infheidhmithe d’árthaí
áineasa níos mó ná 12
méadar ar fad

1.3.1 Foilseacháin
mhairnéalachta

Reachtaíocht Infheidhmithe
■ Rialacháin Loingis Cheannaíochta

(Foilseacháin Mairnéalachta a
Iompair) 1985, I.R. Uimh. 282 de
1985.

Tá sé riachtanach de réir na
rialachán seo go n-iompraíonn gach
árthach áineasa níos mó ná 12
méadar ar fhad:
1.  Cairteacha ceartaithe d’árthaí a

théann chuig an bhfarraige.
2.  Cóip amháin de na foilseacháin

seo a leanas mar is cuí don turas
a bhreith ar bord in áit atá
inrochtana go héasca ar aon
árthach a théann ar aghaidh
chun farraige níos faide ná fad 5
mhuirmhíle ó aon líne cósta:

1
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(1) Cód Idirnáisiúnta na

gComharthaí
(2) Tábla léirithe de Chomharthaí

Tarrthála (Féach Aguisín 1)
(3)  Fógraí Mara ábhartha agus

infheidhmithe (Foilsítear Fógraí
Mara ar shuíomh gréasáin 
na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt) 

(4)  Lámhleabhar na Mairnéalach 
(5)  Fógraí do Mhairnéalaigh, mar

is cuí, a eisíonn an t-Údarás
áitiúil Calafoirt 

(6)  Almanag Mairnéalach
(7)  Táblaí Loingseoireachta 
(8)  Liostaí de Chomharthaí Raidió 
(9)  Liostaí Soilse
(10) Treoracha Seoltóireachta
(11) Táblaí Taoide
(12) Atlais de Shruthanna Taoide
(13) Treoirlínte Feidhmiúcháin agus

Cothabhála i gcóir cabhracha
loingseoireachta á iompar ag
an long.

1.4 Reachtaíocht
infheidhmithe d’árthaí
áineasa níos mó ná 15
glantonnáiste cláraithe
(TGC)

1.4.1 Árthaí áineasa a chlárú 

Reachtaíocht Infheidhmithe:
■ An tAcht Loingis Thráchtála 1955,

mar a leasaíodh.

"Acht chun foráil a dhéanamh do
charachtair náisiúnta, úinéireacht
agus clárú longa Éireannacha, chun
longa dá leithéid a mhorgáistiú, a
dhíol, a aistriú agus a dtonnáiste a
thomhas."

Tugann clárú náisiúntacht do
shoitheach, agus cuireann sé
isteach í faoi réir dhlínse na brataí a
n-eitlíonn sí. Mar sin, srianann dlí na
hÉireann árthach faoi bhratach
Éireannach, cé gur féidir léi a bheith
ag taisteal go domhanda. Bunaíonn
páipéir cláraithe an árthaigh a bona
fides i modh an-chosúil leis an tslí a
dhéanann pas náisiúnta do dhuine
aonair. Is féidir le clárú dlínse coiriúil
a bhunú má tharlaíonn eachtra nó
timpiste in uiscí idirnáisiúnta.

Buntáiste mór de chlárú ná Teideal
don árthach a bhunú, .i. cé leis í.  Tá
sé seo riachtanach chun an bád a
thógáil thar sáile. Bíonn gné
airgeadais chomh maith le clárú – ní
thabharfaidh institiúidí iasachta
morgáiste mara ach amháin ar
árthaí cláraithe, agus déantar
taifeadadh de mhorgáistí ar árthaí
mar sin uilligh.

Ní dhéanann an tAcht 1955
idirdhealú idir árthaí áineasa nó
tráchtála – meastar iad ar fad ina
longa (ach amháin má thiomáintear
iad le maidí) maidir le clárú.
Sainmhíníonn an tAcht na daoine
siúd ar féidir leo bád a chlárú faoi
bhratach na hÉireann mar seo a
leanas:
■ Saoránaigh Éireannacha nó

saoránaigh ó Bhallstáit eile den
AE

■ Comhlachtaí Corparáideacha ón
AE nó ó Éirinn, lonnaithe laistigh
den AE

■ An Rialtas nó Airí an Rialtais.
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ceanglaítear go gcláraítear gach long
a bhfuil úinéireacht iomlán ag
saoránach Éireannach nó ag
comhlacht corparáideach Éireannach
aici faoin Acht, mura bhfuil an long
díolmhaithe faoi alt 18(2).  Áirítear ar
na longa díolmhaithe iad siúd atá faoi
15 glantonna agus iad ag
loingseoireacht ar aibhneacha,
canálacha, locha nó ar chóstaí na
hÉireann, na Breataine Móire,
Oileáin Mhuir nIocht agus Oileán
Mhanann.  Tá longa a bhfuil
úinéireacht acu ag saoránach
Éireannach nach bhfuil cónaí orthu
go hiondúil sa Stát díolmhaithe
freisin.  Faoin Acht, áfach, caithfidh
árthaí áineasa atá níos mó ná 15
TGC gur le saoránaigh Éireannacha
nó le comhlacht corparáideach
Éireannach iad, a bheith cláraithe de
réir téarmaí an Achta.

Má bhíonn árthaí áineasa ag
loingseoireacht thar lear lasmuigh de
na huiscí thuasluaite, agus más le
saoránach Éireannach a bhfuil cónaí
air/uirthi sa Stát go hiondúil iad, ba
chóir go mbeidís cláraithe ar an gclár
náisiúnta.  Go ginearálta, má tá cónaí
ar dhuine in Éirinn go hiondúil, ba
chóir don duine sin a chinntiú go
bhfuil a luamh cláraithe ar an gclár
náisiúnta agus é ag feidhmiú thar
lear le go gcomhlíonfaidh sé na
riachtanais reachtúla náisiúnta do
chlárú long.   

Mar threoir ghinearálta, is cosúil go
mbíonn a lán bád níos mó ná 12
méadar (timpeall 40 tr) ar fad
comhionann le figiúr tonnáiste 15
TGC. Má theastaíonn comhairle ó
úinéir ar an gcosúlacht go gcáileodh
a árthach i gcomhair cláraithe, is
féidir leis an Oifig Loingis Thráchtála
den RMÉ comhairle a thabhairt dó/di.
Mar a imlínítear thuas, níl aon
riachtanas reatha ann go gcláraítear
árthach atá níos lú ná 15 TGC nó
árthaí a bhfuil úinéireacht acu ag
saoránach Éireannach nach bhfuil
cónaí orthu sa Stát de ghnáth. Tá sé
de theidil ag na árthaí seo a bheith
cláraithe, áfach, má theastaíonn ó
úinéir a leithéid a dhéanamh, chun
na sochair tairgthe faoin Acht a fháil.

Tá tuilleadh eolais ar ghnáthaimh
chláraithe, suirbhéireacht agus
tomhas san áireamh, ar fáil ón Oifig
Loingis Thráchtála (OLT) den RMÉ
nó ó na Coimisinéirí Ioncaim.  Is
féidir dul i dteagmháil leis an OLT ag
(01) 678 3480 nó ag mmo@dttas.ie.

1.4.2 Forbairtí cláraithe amach
anseo – An tAcht Loingis
Cheannaíochta (Clárú Long)
2014 
Achtaíodh an tAcht Loingis
Cheannaíochta (Clárú Long) 2014
(Uimh. 43 de 2014) i mí na Nollag
2014.  Seachas alt 69, níor cuireadh
tús leis an Acht go fóill.   Is é
príomhfheidhm an Achta ionad an
Achta Loingis Thráchtála 1955, arna
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leasú, a thógáil agus é a atá
nuashonrú, agus chun córas
cuimsitheach nua-aimseartha do
chlárú long a bhunú agus a rialú a
bheidh níos éifeachtúla, níos éasca
le húsáid agus níos éasca le teacht
air d’úinéirí long.  Áirítear na gnéithe
seo a leanas i measc na n-athruithe
agus na bhfeabhsaithe a thabharfar
isteach faoin Acht:
■ Clár Long na hÉireann nua atá

láraithe, leictreonach agus
inrochtana ina bhfuil Codanna
difriúla don chlárú de chineálacha
difriúla long agus d’fheidhmeanna
difriúla cláraithe;

■ Leathnú de chlárú éigeantach long
le catagóirí long breise, lena n-
áirítear báid iascaireachta níos lú
ná 15 méadar ar fad ar an iomlán,
árthaí uisce pearsanta ar nós
scairdscíonna, árthaí beaga de
chumhacht gasta agus roinnt báid
bheaga slatiascaireachta tráchtála,
faoi réir roinnt díolmhaithe,
ceanglaítear go gclárófar longa a
fheidhmíonn in Éirinn ar an gClár
nó go mbeadh clárú reatha bailí
acu a bhronnann náisiúntacht ó
thír eile;

■ Catagóirí nua cláraithe, lena n-
áirítear clárú cuairteora d’árthaí
áirithe áineasa atá ag teacht ar
cuairt go hÉirinn ar feadh tréimhsí
gearra níos lú ná 3 mhí nuair nach
bhfuil na árthaí sin cláraithe i dtír
eile;

■ Tús d’athnuachan cláraithe long
agus áis chun clárú long a dhiúltú
nó longa a bhaint ón gClár.

Caithfear clárú long a athnuachan
suas le 5 bliana tar éis an chéad
chláraithe agus ar eatraimh de
suas le 10 mbliana ina dhiaidh sin;

■ Córas feabhsaithe forfheidhmithe
agus pionóis.

Leagfar amach sna Rialacháin faoin
Acht na sonraí de struchtúr an Chláir
nua agus na riachtanais difriúla
cláraithe do gach Cuid den Chlár.
Beidh riachtanais agus coinníollacha
éagsúla cláraithe ann do gach Cuid
den Chlár nua ag brath ar chineál,
méid, úsáid srl. an árthaigh lena
mbaineann, le riachtanais nach bhfuil
chomh trom céanna ar shoithí
áineasa neamhthráchtála níos lú.
Beartaítear go bhfreastalófar freisin
ar an gclárú toilteanach d’fhormhór
na gcineálacha árthaí áineasa eile
atá níos lú ná 24 méadar ar fad más
mian leis an úinéir a leithéid
d’árthach a chlárú sa Chuid den
Chlár d’árthaí uisce pearsanta agus
árthaí beaga de chumhacht gasta.  

Ní thiocfaidh an córas nua do chlárú
long i bhfeidhm go dtí go ndéantar na
rialacháin riachtanacha faoin Acht
2014 agus go dtí go mbunófar Clár
Long na hÉireann agus córas
cláraithe nua faoi thionscadal TF ar
leith.  Go dtí go mbunófar Clár Long
na hÉireann nua, leanfaidh na
socruithe reatha faoin Acht 1955 do
chlárú long ag oifigigh na
gCoimisinéirí Ioncaim ar aghaidh.  
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t 1.5 Reachtaíocht
infheidhmithe d’árthaí
áineasa de 13.7 méadar ar
fhad nó níos mó 

1.5.1 Trealamh Tarrthála agus
Sábháilteachta

Reachtaíocht Infheidhmithe:
■ Rialacha um Gléasanna Tarrthála

ar Loingis Cheannaíochta.  

Cuimsíonn gléasanna tarrthála nithe
de threalamh tarrthála ar nós
seaicéid tarrthála, rafta tarrthála,
bladhmanna, baoithe tarrthála,
EPIRB, srl.

Bíonn Rialacha éagsúla i gcóir
árthaí déanta roimh agus i ndiaidh
1986, mar a leanas:
■ Rialacha Loingis Cheannaíochta

(Gléasanna Tarrthála) 1983 (I.R.
Uimh. 302 de 1983). Baineann
siad seo le hárthaí a rinneadh
roimh 1 Iúil 1986.

■ Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Gléasanna Tarrthála) 1993 (I.R.
Uimh. 380 de 1993). Baineann
siad seo le hárthaí a rinneadh ar
nó tar éis 1 Iúil 1986.

■ Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Gléasanna Tarrthála) 1983
(Leasú) Rialacha 1993 (I.R. Uimh.
381 de 1993).

■ Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Gléasanna Tarrthála) 1983
(Leasú) (Uimh. 2) 1993 (I.R.
Uimh. 382 de 1993).

Rangaítear árthaí áineasa le fad de
13.7 m nó níos mó faoi shoithí Grád
XII, faoi na Rialacha seo. Leagtar
amach na gléasanna tarrthála
infheidhmithe do shoithí Grád XII
faoi na Rialacha seo i dTábla B.
Braitheann na ceanglais ar fad agus
limistéir fheidhmiúla an árthaigh. 
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Trealamh Tarrthála Árthaí Áineasa
(1)*  

13.7 – 21.3
méadar ar

fhad.
Feidhmiúcháin 

Árthaí Áineasa
(2)+

13.7 – 21.3
méadar ar fhad.
Muirghabhála
(tar éis 1986).

Baoithe

Baoi do gach beirt ar bord  (Íosmhéid de 2) ✓

Baoi amháin feistithe le comhartha deataigh
agus soilse uathoibríoch

✓

Baoi amháin feistithe le líne snámhach (18 m) ✓ ✓

2 Baoi, ceann amháin feistithe le comhartha
deataigh/soilse

✓

Seaicéad Tarrthála 

Seaicéad Tarrthála do gach duine ar bord ✓

Seaicéad Tarrthála do gach duine ar bord le
solas feistithe air

✓

Piriteicnicí

Sé bladhm paraisiútach nó roicéid
comharthaíochta an réalta dearg 

✓ ✓

Árthach Uiscedhíonach do na Bladhmanna ✓ ✓

Tábla Comhartha Tarrthála ✓ ✓

Rafta Tarrthála le hacmhainn iompair do
gach duine ar bord.

✓

Treoirlínte Lainseála/Póstaeir do rafta
tarrthála léirithe    

✓

Lámhleabhar Oiliúna don trealamh
sábháilteachta ar bord.

✓

Treoirlínte Cothabhála don trealamh
sábháilteachta

✓

1
Tábla B:  Báid Grád XII – Trealamh Tarrthála Sainordaitheacha                                            
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t 1.5.1.1 Árthaí áineasa Grád XII
déanta ar nó tar éis 1 Iúil 1986
agus de 13.7 méadar agus níos
mó ach níos lú ná 21.3 méadar ar
fad

Tá na hárthaí seo clúdaithe faoi na
Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Gléasanna Tarrthála) 1993 – I.R.
Uimh. 380 de 1993.

Tá ceantair chósta roinnte mar
limistéir de “Uiscí séimhe”, “Uiscí
séimhe i bpáirt”, agus “ Chun
Farraige”. Tá na ceantair áirithe
sainmhínithe i bhFógra Mara
eisithe ag an RMÉ, agus tá siad
faoi réir athbhreithnithe tréimhsiúil.
Ó 2017, is iad Uimh. 10 de 2003
agus Uimh. 24 de 2004 na Fógraí
Mara ábhartha.  Tá siad seo ar fáil
ag www.dttas.ie.

Cuimsíonn árthaí sa raon tomhais
seo dhá chatagóir bunaithe ar an
limistéar feidhmíochta agus an t-am
den bhliain.  Baineann gléasra
tarrthála difriúla leis an dá
chatagóir, mar seo a leanas:

Catagóir (1)* Árthaí atá:
■ Fostaithe in aistir nach dtéann

amach ar an bhfarraige, nó
■ Nach dtéann amach ar an

bhfarraige ach amháin ó
Aibreán go Deireadh Fómhair
san áireamh, ar aistir gan a
bheith riamh níos mó ná trí
mhíle ón gcósta.

Ní chosúil go dtéann árthaí sa
chatagóir seo amach ar an
bhfarraige, agus feidhmeoidh siad i
gcónaí ar uiscí séimhe nó séimh i
bpáirt.  Má théann, is idir Aibreáin
agus Deireadh Fómhair a théann
siad amach chun farraige, agus
caithfidh siad fanacht laistigh de
thrí mhíle ón gcósta.

Catagóir (2)+ Árthaí atá fostaithe
in:
■ Aistear farraige, agus é níos mó

ná trí mhíle ón gcósta i rith an
aistir, nó

■ Aistear farraige le linn na míonna
ó Shamhain go Márta, san
áireamh.

1.5.1.2 Árthaí áineasa Grád XII
déanta ar nó tar éis 1 Iúil 1986 de
21.3 méadar ar fad agus níos mó 

Tá na hárthaí seo clúdaithe faoi na
Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Gléasanna Tarrthála) 1993 – I.R.
Uimh. 380 de 1993).

Is cuma an limistéar feidhme
farraige, caithfidh árthaí atá 21.3
méadar ar fad nó níos mó trealamh
tarrthála a bhreith leo mar atá
leagtha amach i dTábla C seo a
leanas:

1
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Trealamh Tarrthála Árthaí Áineasa 
21.3 – 25.9
méadar ar

fhad.
Feidhmiúcháin

Srianta.

Árthaí
Áineasa de
25.9 méadar

ar fad nó níos
mó

Baoithe

Baoi do gach beirt ar bord  (Íosmhéid de 2) ✓

Baoi amháin feistithe le comhartha
deataigh agus soilse uathoibríoch

✓

Baoi amháin feistithe le líne snámhach
(18 m) ✓ ✓

2 Baoi, ceann amháin feistithe le
comhartha deataigh/soilse ✓

Seaicéad Tarrthála 

Seaicéad Tarrthála do gach duine ar bord ✓

Seaicéad Tarrthála do gach duine ar bord le
solas feistithe air

✓

Piriteicnicí

Sé bladhm paraisiútach nó roicéid
comharthaíochta an réalta dearg 

✓ ✓

Árthach Uiscedhíonach do na Bladhmanna ✓ ✓

Tábla Comhartha Tarrthála ✓ ✓

Rafta Tarrthála le hacmhainn iompair do
gach duine ar bord.

✓ ✓

Treoirlínte Lainseála/Póstaeir do rafta ✓ ✓

Lámhleabhar Oiliúna don trealamh
sábháilteachta ar bord.

✓ ✓

Treoirlínte Cothabhála don trealamh
sábháilteachta

✓ ✓

Gléas chun líne a chaitheamh ✓ ✓

Bád Tarrthála agus trealamh lainseála
dó 

✓

1
Tábla C:  Báid Grád XII – Trealamh Tarrthála Sainordaitheacha
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déanta roimh 1 Iúil 1986

Tá na riachtanais trealaimh
sábháilteachta cosúil leo siúd a
leagadh amach in Ailt 1.5.1.1 agus 
1.5.1.2. Is féidir sonraí áirithe a fháil
ón RMÉ nó trí na Rialacha Loingis
Cheannaíochta (Gléasanna
Tarrthála) 1983 (I.R.  Uimh. 302 de
1983).

1.5.1.4   Árthaí áineasa níos lú ná
13.7 méadar ar fad

Níl aon riachtanais reachtúla do
ghléas tarrthála ar árthaí áineasa
níos lú ná 13.7 méadar ar fad, ach
amháin na Rialacháin um Árthaí
Pléisiúir (Gléasra Snámha
Pearsanta agus Feidhmiú)
(Sábháilteacht) 2005 (I.R.Uimh. 921
de 2005), arna leasú. Moltar go
láidir, áfach, go n-iompraíonn árthaí
dá leithéid caighdeán íosta de
threalamh tarrthála agus tugtar
treoracha ar seo i gCuid B den
Chód.

1.5.2 Trealamh do Chomhrac
Dóiteáin   

Reachtaíocht Infheidhmithe:
■ Rialacha um Chomhrac Dóiteáin

Loingis Cheannaíochta

Tagraíonn an téarma “Gléasanna
Dóiteáin” do threalamh comhraic
dóiteáin cosúil le múchtóirí dóiteáin,
blaincéid dóiteáin, píobáin agus
caidéil dóiteáin, srl.

Cé go bhfuil Rialacha éagsúla ann a
d'fhéadfadh a bheith i gceist le
hárthaí áineasa ag brath ar an dáta
tógála, forchuireann na Rialacha
riachtanais chosúla orthu. 

Reachtaíocht Ábhartha:
-  Baineann na Rialacha Loingis

Cheannaíochta (Gléasanna
Dóiteáin) 1967 (I.R. Uimh. 101 de
1967) le hárthaí a tógadh roimh 25
Bealtaine 1980

-  Baineann na Rialacha Loingis
Cheannaíochta (Gléasanna
Dóiteáin) (Longa iar-1980) 1983
(I.R. Uimh 303 de 1983) le hárthaí
a tógadh idir 25 Bealtaine 1980
agus 1 Meán Fómhair 1984

-  Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Gléasanna Dóiteáin) (Longa iar-
1980) (Leasú) 1985 (I.R. Uimh.
278 de 1985) le hárthaí a tógadh
ar nó tar éis 1 Meán Fómhair 1984

-  Rialacha Loingis Cheannaíochta
(Um chosaint in aghaidh dóiteáin)
1985 (I.R. Uimh. 279 de 1985) le
hárthaí a tógadh ar nó tar éis 1
Meán Fómhair 1984.

1
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Cineál Trealaimh Báid 
13.7 – 15
méadar
ar fad

Báid 
15 – níos
lú ná 21.34
méadar ar
fad agus
níos lú ná
150 tonna

Báid de
21.34
méadar
ar fad
nó níos
mó 

Múchtóirí Dóiteáin

2 múchtóir dóiteáin nó buicéid dóiteáin
(le láinnéar ar cheann acu)

✓ ✓

3 múchtóir dóiteáin nó buicéid dóiteáin
(le láinnéar ar cheann acu)

✓

2 múchtóir dóiteáin feiliúnach le n-úsáid
ar thinte ola, do bháid ar a bhfuil innill
dócháin inmheánacha

✓ ✓ ✓

Caidéil/Píobáin Dóiteáin

Caidéal dóiteáin láimh (lámh-oibrithe) ✓ ✓

Caidéal dóiteáin do shú farraige ✓ ✓ ✓

Píobán dóiteáin ✓ ✓

Soc píobáin dóiteáin (trastomhas íosta
de 6 mm) le sprae scairde agus uisce

✓ ✓

Píobán dóiteáin cumhacht-tiomáinte ✓*

Príomhlíne uisce agus hiodrant dóiteáin ✓

2 píobán dóiteáin ✓

Soc sprae píobáin dóiteáin do spásanna
innealra ✓

Tua fhir dóiteáin ✓

1.5.2.1     Árthaí áineasa de 13.7 méadar nó níos mó ar fad
Féach Tábla D thíos.

Tábla D:  Trealamh Sainordaitheach do Chomhrac Dóiteáin

*Is féidir píobán dóiteáin cumhacht-tiomáinte a thiomáint ón bpríomhinneall.
Má úsáidtear an rogha seo, áfach, ní mór an dara caidéal dóiteáin láimhe a
sholáthar freisin, lasmuigh de na spásanna innealra.  Ní mór go mbeadh an
caidéal láimh breise in ann scaird uisce 6 méadar a sholáthar trí shoc 10 mm.
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13.7 méadar ar fad
Níl riachtanas reachtúil ar bith ann
faoi láthair do ghléasanna dóiteáin
d’árthaí áineasa níos lú ná 13.7
méadar ar fad.  Ach moltar gur cheart
do shoithí dá leithéid méid áirithe ar a
laghad de ghléasanna dóiteáin a
iompar agus tugtar treoir maidir leis
seo i gCuid B den Chód seo.

1.6 Uiscebhealaí Intíre agus
Córais Chanála
Is éard atá sna huiscebhealaí intíre
ná na codanna inseolta de na
haibhneacha níos mó, gréasán de na
canálacha agus lochanna.   Go
ginearálta ní bhíonn na coinníollacha
sna huiscebhealaí intíre chomh crua
leis na coinníollacha a bhíonn sna
réigiúin chósta.  Chun críocha an
Chóid seo, tagraíonn uiscebhealaí
intíre d’uiscí gan taoide agus/nó
d’fhionnuisce.  Tá roinnt údarás
éagsúil le ról in uiscebhealaí intíre
inseolta sa Stát a bhainistiú.  Tá níos
mó sonraí ar na húdaráis seo i
gCaibidil 3.

In Éirinn, tá Uiscebhealaí Éireann
freagrach as Uiscebhealach na
Sionainne, an Chanáil Mhór, an
Chanáil Ríoga, Uiscebhealach an
Bhearbha agus Uiscebhealach na
Sionainne-na hÉirne. Déanann
Iontaobhaithe Loingseoireachta na
Coiribe bainistíocht ar an gCoirib.
Tagann codanna d'uiscebhealaí eile
faoi dhlínse an Údaráis Cuain
ábhartha agus níl aon údarás
loingseoireachta per se ag cinn eile
(m.sh. an tSláine) ach d’fheadfaidís

teacht faoi réir fodhlíthe údaráis
áitiúil.  Tá tuilleidh faisnéise ar fáil in
Aguisín 3 maidir le baoitheáil agus
scéimeanna marcála ar roinnt
uiscebhéalaí intíre.

1.6.1 Achtanna Uiscebhealach
na Sionainne agus Fodhlíthe
Coibhneasacha  
Reachtaíocht ábhartha do chóras na
Sionainne:
■ Achtanna Uiscebhealach na

Sionainne 1990 agus 2005
■ Fodhlíthe Uiscebhealach na

Sionainne (Tógáil Árthaí) 1992
(I.R.  Uimh. 79 de 1992)

■ Fodhlithe Uiscebhealach na
Sionainne 1992 (I.R. Uimh. 80 de
1992), arna leasú.

Baineann an reachtaíocht thuas le
haon árthach áineasa atá bunaithe ar
uiscebhealach na Sionainne,
lochanna agus craobh-aibhneacha
san áireamh.

Tagraíonn I.R. Uimh. 79 de 1992, go
sonrach do riachtanais tógála árthaí,
trealamh sábháilteachta nach mór a
iompar, suiteálacha innill, suiteáil
Gáis Pheitriliam Leachtaigh agus
cócaireán. Sainmhíníonn  I.R. Uimh.
80 de 1992, oifigigh údaraithe agus a
gcumhachtaí, teorainneacha luais,
dréachtaí uasta, rialacha
loingseoireachta, leibhéil chriú, úsáid
áiseanna agus rití cladaigh.

Caithfear gach árthach a
fheidhmíonn ar Uiscebhealach na
Sionainne clárú le hUiscebhealaí
Éireann mar a leagtar síos i

1
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bhFodhlíthe 5 agus 6 d’Fhodhlíthe
Uiscebhealach na Sionainne 1992
(I.R. Uimh. 80 de 1992).

Sainmhínítear "árthach" mar árthach
nach bhfuil cosúil leo seo a leanas:
■ bád oscailte nó leastar gan bhord
■ canú, scif, céaslaire
■ bád rámhaíochta
■ bád atá ceaptha á thiomáint go

príomha le maidí rámha nó seol
■ bád nach bhfuil á thiomáint ag

inneall níos mó ná 15 each-
chumhacht.

Leasaíodh na fodhlithe i 1994 chun
cosc a chur ar dhoirteadh séarachais
ó shoitheach ar bith isteach san
uiscebhealach.

1.6.2 Loingseoireacht ar an
tSionainn
Aithníonn Fodhlíthe Uiscebhealach
na Sionainne (I.R. Uimh. 80 de 1992)
na rialacha atá le leanúint ag árthach
atá ag loingseoireacht ar
uiscebhealaí na Sionainne.

Cé go bhfuil an t-ábhar cosúil le
COLREGS, tá roinnt sainrialacha
breise i gceist freisin.
■ Níl cead ag árthaí a bheith ar

comhuisce le nó teacht suas ar
shoithí ar bith ar aon chuid den
uiscebhealach atá níos lú ná 13
méadar ar leithead.

■ Tabharfaidh árthaí atá ag
loingseoireacht leis an sruth tús
áite d’árthaí atá ag loingseoireacht
in aghaidh an tsrutha, agus iad ag
dul faoi dhroichead.

■ Ba cheart go mbeadh báid á

gcoinneáil ag taobh an deasbhoird
den chuisle inseolta ag dul ó
chaladh go caladh.

■ Ní mór d’árthach atá ag dul in
aghaidh an tsrutha cead slí a
thabhairt d’árthaí atá ag dul leis an
sruth.

■ Ní mór cloí leis na teorainneacha
luais atá leagtha síos sna
Fodhlithe.

■ Nuair a théann árthach isteach in
Uiscebhealach na Sionainne, is ag
dul ó Thuaidh atá na Baoithe.

Tá péint Dhearg ar Bhaoithe,
Rabhcháin agus Phaidhligh ar
thaobh an  Chlébhoird, agus tá péint
Ghlas orthu ar thaobh an
Deasbhoird nuair atá tú ag dul in
aghaidh an tsrutha. Níl marcanna
loingseoireachta faoi shoilse ar an
Sionainn.

Ar Uiscebhealach na Sionainne – na
hÉirne soir ó Loch an Scoir, tagann
athrú ar an gcóras marcála go córas
de mharcanna dearga le splancacha
bána áit a léiríonn an splanc bhán an
taobh sábháilte.   Úsáidtear
baoitheáil chliathánach dhearg agus
ghlas ar chóras na Coiribe atá mar
an gcéanna le córas na Sionainne. 

1.6.3 Loingseoireacht ar an
gCóras Chanála
Tá loingseoireacht ar an gCanáil
Ríoga agus ar an gCanáil Mhór á
rialú ag Fodhlíthe achtaithe faoi
Acht na gCanálacha 1986 agus
2005.  Téigh i dteagmháil le
hUiscebhealaí Éireann le haghaidh
tuilleadh eolais ar na fodhlíthe seo.
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1.6.4 Loingseoireacht ar
Chóras na Coiribe
Tá Iontaobhaithe Loingseoireachta
Loch Coirib freagrach as cothabháil
na n-áiseanna loingseoireachta,
roinnt céanna ar chóras na Coiribe,
córas canála Eglinton agus na
siúlbhealaigh, cosáin tarraingthe,
geataí loic agus ballaí teorann
gaolmhara.

1.7 An tAcht um
Shábháilteacht Mhuirí 2005
(Uimh. 11 de 2005), arna
leasú 
Ceann de phríomhfheidhmeanna an
Achta ná an dlí in aghaidh na
húsáide míchuí d’árthaí áirithe
áineasa a neartú, iompar meargánta
i bhfeidhmiú árthaí nó ar bord árthaí
a eisreachtú, agus dea-chleachtas i
bhfeidhmiú árthaí i gcoitinne a chur
chun cinn. Nuashonraíonn an tAcht
rialachán sábháilteachta ag
déanamh forálacha do bháid
phaisinéara, árthaí iascaireachta
agus pléisiúir, agus nuashonraíonn
sé forálacha pionóis agus eile
d’Achtanna gaolmhara áirithe.  

Is iad seo a leanas
príomhfhorálacha an Achta a bhfuil
tionchar acu ar árthaí áineasa:

Cuid 2 Árthaí uisce pearsanta
agus Árthaí Áineasa
Seo a leanas príomhfhorálacha na
Coda seo:
■ Cumhachtaí soiléire a thabhairt

d’údaráis áitiúla, Uiscebhealaí
Éireann, chomhlachtaí cuain,

Iarnród Éireann agus, maidir leis
na sé ionad cuain iascaigh, don
Aire Talmhaíochta, Bia agus
Mara, chun fodhlíthe a dhéanamh
chun úsáid scairdscíonna agus
árthaí áineasa eile de chumhacht
gasta a rialú agus a smachtú.

■ Ceapachán ag údaráis áitiúla,
Uiscebhealaí Éireann,
comhlachtaí cuain, Iarnród
Éireann agus, maidir leis na sé
ionad cuain iascaigh, an tAire
Talmhaíochta, Bia agus Mara, de
dhaoine údaraithe chun forálacha
an Achta a fhorfheidhmiú. Tá ról
lárnach ag na Gardaí Síochána i
bhforfheidhmiú freisin.

■ Gabháil, coimeád agus
forghéilleadh árthaí a bhí
páirteach i gcionta dáiríre agus
dícháiliú ciontóirí dáiríre ón
árthach atá i gceist a oibriú, ar
mhaithe le sábháilteacht phoiblí
agus cosaint oidhreachta.

■ Ar chiontú go hachomair,
fíneálacha suas le €2,000 as na
fodhlíthe a shárú.

Tá naisc do shuímh ghréasáin
aonair gach limistéar údaráis áitiúil
ar fáil ar shuíomh gréasáin na
Gníomhaireachta Bainistíochta
Rialtais Áitiúil –
www.lgcsb.ie/en/irish-local-
government. Moltar go seiceálfar leis
an údarás áitiúil ábhartha i gcomhair
eolais ar na fodhlíthe trá a
bhféadfadh feidhm a bheith acu sa
chontae sin.
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Cuid 3  Toirmisc a bhaineann le
Árthaí – Cóid Chleachtais don
Fheidhmiú Slán d’Árthaí
Díríonn príomhfhorálacha na Coda
seo ar:
■ toirmeasc ar úsáid árthaí "neamh-

inseolta" in nó ar aon uiscí
■ toirmeasc ar loingseoireacht nó

feidhmiú míchúramach nó
contúirteach árthaí

■ toirmisc ar fheidhmiú árthaigh faoi
thionchar an alcóil nó drugaí nó
aon mheascán de dhrugaí nó de
dhrugaí agus alcól

■ gníomhartha mar thoradh ar
mheisce, iompar suaiteach, srl.,
de dhaoine ar bord árthaigh

■ toirmeasc ar shoithigh nó
sábháilteacht daoine ar bord a
chur i gcontúirt a chiallóidh, ar
ciontú achomair, fíneáil nach mó

ná €5,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach mó ná 6 mhí,
nó an dá rud, nó ar ciontú ar
díotáil fíneáil nach mó ná
€100,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach mó ná 2 bhliain nó
an dá rud

■ ullmhú agus foilsiú Cód
Cleachtais chun feidhmiú ceart
agus slán árthaí a chur chun cinn.
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Cuid 4  Rialacháin
Sábháilteachta – Báid
Phaisinéirí, Árthaí Iascaigh agus
Árthaí Pléisiúir
■ Nuashonraíonn agus athluann

príomhfhorálacha na Coda seo,
arna leasú, forálacha déanta-
rialacháin Aireachta ó 1992 maidir
le báid phaisinéirí, árthaí iascaigh
agus árthaí áineasa.

Cuid 5 Leasú ar Achtacháin
Áirithe
Nuashonraíonn an Chuid seo na
forálacha cionta, forfheidhmithe
agus pionóis i roinnt Achtanna
gaolmhara, na cinn a bhaineann le
fógraí íocaíochta seasta (“fíneálacha
ar an láthair”) san áireamh.

Cuid 6 Forálacha a bhaineann leis
an urthrá agus le ceadúnais
urthrá agus dobharshaothraithe
Leasaíonn Cuid 6 roinnt forálacha
sna hAchtanna Urthrá.

1.8 Reachtaíocht eile
Díríonn an Cód Chleachtais seo go
príomha ar úsáid d’árthaí áineasa in
uiscí na hÉireann.  Cuirtear i
gcuimhne d’úinéirí agus d’oibreoirí
árthaí áineasa, áfach, go bhféadfaí
go mbainfidh ceanglais reachtacha
eile faoi reachtaíocht ábhartha eile
ar nós na nAchtanna Loingis
Cheannaíochta, na nAchtanna um
Thruailliú na Farraige, agus an
Achta um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair 2005 (Uimh.

10 de 2005) i gcás go bhfeidhmítear
na hárthaí sin ar bhonn tráchtála.    

Mar shampla, i gcás go mbíonn gaol
fostóra/fostaithe ag baint le húsáid
árthaí áineasa nó i gcás go
mbaineann úsáid d’árthaí dá leithéid
go díreach le fiontar duine
féinfhostaithe, forchuirtear
dleachtanna faoin Acht um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas
ag an Obair 2005.  Tá tuilleadh
eolais ar an Acht 2005 ar fáil ón
Údarás Sláinte agus Sábháilteachta
ag www.hsa.ie nó Íosghlao 1890
289 389 (idir 9r.n. agus 12:30i.n.,
Luan go hAoine).  
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Cuid B
Treoirlínte Molta don Fheidhmiú 

Slán d’Árthaí Áineasa 
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Réamhrá agus Feidhmiú
Chuid B
Tugann Cuid B den Chód treoir
maidir leis an bhfeidhmiú slán
d’árthaí áineasa. Tugann sé
comhairle ar an gcleachtas
feidhmithe slán is fearr do
chineálacha éagsúla árthaí áineasa,
agus tá breis eolais le fáil i sraith
Aguisíní.

Tá moltaí in áit riachtanais reachtúla
le fáil i gCuid B.

Tabhair faoi deara: 
Chun críocha Chuid B, glactar le
hárthaí seoltóireachta mar árthaí a
thiomáintear go príomha le cumhacht
na gaoithe. Clúdaítear gach cineál
bád lae leis seo, cúrsóirí cladaigh
agus amach ón gcósta, beag beann
ar mhéid, agus áirítear báid
iomaíocha agus neamhiomaíocha.

Pléitear báidíní seoil i gCaibidil 4 mar
gheall ar a n-úsáid, dearadh agus
tógáil shonrach.

Cuid shuntasach de mhargadh na n-
árthaí áineasa iad mótarbháid. Chun
críche an Chóid seo, meastar gur
árthaí atá iontu atá á dtiomáint go
príomha trí mhodh d’inneall dócháin
inmheánaigh, beag beann ar mhéid
an árthaigh, lena n-áirítear peitreal,
díosal, mótarbháid le hinnill
inmheánaigh nó chrochta, ach ní
áirítear árthaí uisce pearsanta
(scairdscíonna) a chlúdaítear i
gCaibidil 5.

Rangaítear báid seoil atá faoi
chumhacht mar bháid mhótair, agus
is amhlaidh mar atá do bháid locha
atá feistithe le hinnill lasmuigh den
bhád.
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Caibidil 2
Bád Seoil agus Bád
Mótair – Oibriú Cósta
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2.1 Oiliúint
Moltar go bhfaigheann daoine a
bhíonn ag glacadh páirte i
ngníomhaíochtaí le báid seoil agus
báid mhótair oiliúint fheiliúnach. Tá
roinnt scéimeanna oiliúna agus
cúrsaí ceadaithe ar fáil agus is féidir
faisnéis a fháil go díreach ó na
soláthraithe cúrsa (féach ar Aguisín
9 le tuilleadh sonraí a fháil faoi na
soláthraithe de chúrsaí).

2.2 Pleanáil d’Aistear
Tá gá le pleanáil éigin do gach
aistear is cuma cén aidhm, cén fad,
nó cén achar atá i gceist. Éilíonn
SOLAS V (féach Fógra Mara Uimh.
9 de 2003) go ndéanann gach
úsáideoir d’árthaí áineasa a théann
chun farraige machnamh ar na rudaí

seo a leanas:
■ Réamhaisnéis na haimsire (féach

ar Aguisín 6)
■ Eolas faoin taoide
■ Cumas an bháid agus an chriú

atá ar bord
■ Bealach pleanáilte ag baint

úsáide as cairteacha agus eolas
píolótaíochta mar is gá.

Freisin, tá sé tábhachtach a bheith
cinnte i gcónaí go bhfuil a fhios ag
duine ainmnithe atá i dtír faoin
aistear atá beartaithe, faoi na
hamanna fágála agus fillidh, agus
go mbíodh gnáthamh i bhfeidhm
chun rabhadh a thabhairt más gá.
Féach Aguisín 8 le haghaidh sampla
de theimpléid chun turas/aistear a
phleanáil.
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2.3 Faisnéisiú agus Seiceáil
Sábháilteachta roimh
imeacht
■ Bíodh eolas agat ar réamhaisnéis

na haimsire don cheantar.
■ Nuair a bhíonn an t-inneall á

sheiceáil ba cheart na leibhéil ola,
an fuarthán agus na cúltacaí
breosla a chur san áireamh
freisin.

■ Sula dtosaíonn aistear farraige ar
bith ba cheart don chaptaen a
chinntiú go dtuigeann gach duine
atá ar bord na gnáthaimh
éigeandála seo a leanas:
o  Stuáil agus úsáid trealaimh

shábháilteachta phearsanta,
cosúil le GSP/seaicéid tarrthála,
éadaí do dhrochaimsir, baoithe
tarrthála agus gléasanna
comhraic dóiteáin

o  Áis chabhrach is ea plean simplí
den bhád ag léiriú suímh an
trealaimh sábháilteachta uile
agus é a chrochadh in áit
fheiceálach

o  Ba cheart an duine ainmnithe
atá i gceannas ar gharchabhair
a chur in aithne do gach duine
ar bord

o  Suíomh agus úsáid de
threalamh loingseoireachta.

Chomh maith leis na rudaí
thuasluaite, ba cheart don chaptaen
cruinniú faisnéise níos mine a bheith
aige/aice le duine amháin eile ar a
laghad a bheidh ag dul ar an aistear
maidir leis na nithe seo a leanas:

■ Suíomh na raftaí tarrthála agus an
modh chun iad a chur ar snámh

■ Gnáthaimh chun daoine a
tharrtháil ón uisce (féach ar
Chaibidil 11)

■ Suíomh agus úsáid an trealaimh
chomhraic dóiteáin

■ Gnáthaimh agus feidhmiú an
trealaimh cumarsáide 

■ Suíomh na lasc loingseoireachta
agus solais

■ An modh chun an príomh-inneall a
thosú, a stopadh agus a rialú

■ An modh loingseoireachta le dul
chuig áit fheiliúnach ar mhaithe le
sábháilteacht.

Glactar le cártaí sábháilteachta mar
mhodh leis an bhfaisnéis thuas a
sholáthar.

2.4 Trealamh sábháilteachta
molta
Ar bháid seoil agus mótarbháid níos
lú ná 13.7 méadar ar fad, ba cheart
don trealamh sábháilteachta a
bhíonn á iompar feidhm agus
ceantar oibrithe an bháid a léiriú.

Chun críche an Chóid seo,
rangaítear báid seoil agus
mótarbháid i sé chatagóir, agus as
na catagóirí sin tagraíonn ceithre
cinn d’uiscí cósta agus áirítear iad sa
Chaibidil seo. Pléitear an dá
chatagóir eile i gCaibidil 3.

Pléann na ceithre chatagóir sa
chaibidil seo réimse feidhmithe ar
leith agus tá siad bunaithe ar neart
na gaoithe agus tonnairde
shuntasach. Ba cheart a thabhairt
faoi deara áfach, go bhféadfadh an
tonnairde agus neart gaoithe iarbhír
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lena théann catagóirí dearaidh den
chineál seo i ngleic leo a bheith níos
mó uaireanta.

Ba cheart go mbeadh a fhios ag
úinéirí bád faoin gcatagóir lena
mbaineann a árthaigh, bunaithe ar
an úsáid atá le baint as agus an
ceantar a bheidh sé in úsáid ann,
mar aon le bheith cinnte go bhfuil an
trealamh sábháilteachta atá
riachtanach ar an mbád. Tá liosta de
agus cur síos ar chatagóirí na árthaí
sna hailt a leanas.  Molann Tábla E
cineál agus méid an trealaimh ar
cheart d'árthach i ngach catagóir a
iompar sna réimsí feidhmithe faoi
seach.

Tá faisnéis ar fáil in Aguisíní 4 agus
6 maidir le hancaireacht,
cobhsaíocht agus láimhseáil báid, an
aimsir, staid na farraige agus taoidí
faoi seach.   

2.4.1 Catagóir A – Aigéan
Go ginearálta bheadh báid sa
chatagóir seo níos mó ná 10
méadar ar fhad agus -
■ Téann siad ar aistir aigéin,
■ Tá siad in ann déileáil le farraigí

níos airde ná 4 méadar in airde,
agus fórsa gaoithe níos mó ná 8
ar an scála Beaufort.

2.4.2 Catagóir B – Amach ón
gCósta
Go ginearálta bheadh báid sa
chatagóir seo níos mó ná 7 méadar
ar fad agus -
■ Bíonn na báid seo ag cúrsáil thart

ar chóstaí na hÉireann, na
Ríochta Aontaithe agus
Iarthuaisceart na hEorpa,

■ Téann siad ar thurais idir 50 agus
500 míle amach ón gcósta,

■ Tá siad in ann déileáil le farraigí
suas le 4 méadar ar airde, agus
fórsa gaoithe suas le 8 ar an
scála Beaufort.
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2.4.3 Catagóir C – Cois
Cladaigh
Go ginearálta bheadh báid sa
chatagóir seo níos mó ná 5 méadar
ar fad agus – 
■ Feidhmíonn siad laistigh de 10

míle ón talamh, agus bíonn siad i
gcónaí thart ar ceithre huaire ó
chuan sábháilte ar furasta teacht
air i gcónaí agus in aon
choinníollacha taoide,

■ Tá siad in ann feidhmiú i
bhfarraigí suas le 2 méadar ar
airde, agus fórsa gaoithe suas le
6 ar an scála Beaufort.

2.4.4 Catagóir D – Uiscí faoi
fhoscadh  
Go ginearálta bheadh na báid sa
chatagóir seo:
■ Ag feidhmiú ar inbhir

thaoidmheara, nó uiscí cósta cois
cladaigh cóngarach do chuan
sábháilte;

■ Ní bhíonn siad ach in úsáid i rith
an lae, ach amháin má tá na
soilse riachtanacha a chloíonn
leis na Rialacháin Imbhuailte

(féach ar Aguisín 1), nó fodhlíthe
loingseoireachta áitiúla;

■ Tá siad in ann feidhmiú i
bhfarraigí suas le 0.3 méadar ar
airde le tonnta seachránacha de
0.5 méadar ar a uasmhéid, agus
fórsa gaoithe suas le 4 ar an
scála Beaufort.

2.5  Seicliosta de
Threalamh Sábháilteachta
Leagtar amach an cineál agus méid
trealaimh mholta ar chóir a iompar i
gcomhair gach cineál árthaigh i
dTábla E. Ba chóir féachaint ar an
leibhéal trealaimh mholta mar
íosmhéid. Moltar d’úinéirí báid a
threalmhú ar chaighdeán níos airde.

Ba chóir go gcuirfeadh mairnéalaigh
múchtóir dóiteáin agus VHF láimhe
sa chúldeic nuair is féidir, ionas go
mbíonn fáil éasca orthu i gcás
éigeandála agus ionas nach
gcaithfear dul faoin deic chun iad a
fháil.
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A B C D

1.1 GSP/seaicéad tarrthála cuí de 150 Newton
ar a laghad (CE EN 396/I.S. ENO ISO
12402-3:2006) do gach duine ar bord
(féach Aguisín 5).

✓ ✓ ✓ ✓
(100N)

1.2 Úim shábháilteachta/línte tarrthála don
chriú ar fad a bhíonn ag obair ar an deic
ag am ar bith.

✓ ✓ ✓

1.3 Éadach feiliúnach. ✓ ✓ ✓

1.4 Culaith thumtha do gach ball den chriú má tá
siad ag oibriú i ndomhanleithid thuaisceartacha.

✓ ✓

1.5 Línte an ghiolla ar féidir a rigeáil ar thaobh
an chladaigh agus ar thaobh an deasbhoird
agus ar féidir iad a leathnú ó dheireadh na
cúldeice íochtair go dtí an bord tosaigh, le
n-úsáid le línte tarrthála criú.

✓ ✓ ✓

1.6 Rafta tarrthála sách mór don chriú ar fad ar
bord.*

✓ ✓ ✓*

1.7 Mála Sciobtha Rafta Saoil Éigeandála más
gá an long a fhágáil.

✓ ✓ ✓

1.8 Téad tarraingthe/mála caithimh snámhaigh. ✓ ✓ ✓

1.9 Crios tarrthála de chineál crú capaill le
solas air. Baoi beag le brat fearastaithe ar
chrios tarrthála amháin.

✓ ✓ ✓

1.10 Crocháin snámhachta le téad snámhach –
is féidir é a fhearastú in ionad crios
tarrthála amháin de chineál crú capaill.

✓ ✓ ✓

1.11 Dréimire le dul ar bord. ✓ ✓ ✓

*Árthaí i gCatagóir C páirteach in aistir chósta thar oíche.

Cineál Trealaimh Catagóir Árthaigh
agus Méid an Trealaimh
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Bád seoil agus mótarbhád – Amach ón gCósta/Cois Cladaigh
■ Árthach i gCatagóir A – Aigéan
■ Árthach i gCatagóir B – Amach ón gCosta 
■ Árthach i gCatagóir C – Cois cladaigh
■ Árthach i gCatagóir D – Cósta faoi fhoscadh

Tábla E:  Bád seoil agus mótarbhád – Oibriú Cósta

1. Trealamh tarrthála agus trealamh
sábháilteachta pearsanta
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2. Bladhmanna (iad uile a bheith laistigh
den dáta éaga agus treoracha an
déantóra le leanúint – féach Caibidil 11)

A B C D

2.1 Bladhmanna guaise láimhe. (6) (4) (4) (2)

2.2 Bladhmanna bána láimhe. (4) (4)

2.3 Bladhmanna dearga roicéid pharaisiúit. (12) (4) (4)

2.4 Ceanastair chomharthaíochta le deatach
oráiste.

(2) (2) (2) (2)

3. Raidiónna agus Cumarsáidí (féach ar
Aguisín 2 do riachtanais bhreise do
Cheantar Farraige A1, A2) 

A B C D

3.1 Tarchuradóir raidió daingin le Banda Muirí
VHF le háis do GRD (Ceadúnas oibreora
riachtanach ón OSM).

✓ ✓ ✓

3.2 Banda Muirí le Minicíocht
Mheánach/Ardmhinicíocht/Raidió Taobh-
Bhanda agus/nó córas satailíte
cumarsáide dhomhanda.

✓

3.3 EPIRB – cineál 406 – cláraithe in ainm an
árthaigh.

✓ ✓

3.4 Aonad Trasfhreagróra Raidió –
Trasfhreagróra Raidió Cuardaigh agus
Tarrthála.

✓

3.5 Raidió láimhe uiscedhíonach. ✓ ✓ ✓ ✓

3.6 Glacadóir raidió AM/FM, atá in ann
réamhaisnéise loingseoireachta agus
réamhaisnéise aimsire náisiúnta/áitiúil a
fháil.

✓ ✓ ✓ ✓

3.7 Fón póca (i ngabhdán uiscedhíonach). ✓ ✓ ✓ ✓

3.8 NAVTEX. ✓ ✓ ✓

47

B
ád

 S
eo

il ag
u

s B
ád

 M
ó

tair – O
ib

riú
 C

ó
sta

2

partB_ch2_5_irish_Layout 1  18/10/2017  12:11  Page 47



4.     Comhrac Dóiteáin A B C D

4.1 Blaincéad dóiteáin – le marc CE air. ✓ ✓ ✓ #

4.2 Múchtóirí dóiteáin sa bhreis ar mhúchtóir
feiliúnach le dul i ngleic le tinte ola i
spásanna innill nó buicéad dóiteáin.*

(3) (3) (2)

4.3 Ba chóir na cócaireáin/téitheoirí uile atá
ag úsáid Gás Peitriliam Leachtach (GPL)
a shuiteáil mar a imlínítear i bhFógra
Mara Uimh. 37 de 2017.

✓ ✓ ✓ ✓

5.     Trealamh Loingseoireachta A B C D

5.1   Sondálaí Macalla. ✓ ✓ ✓

5.2   Compás Stiúrtha. ✓ ✓ ✓

5.3   Compás Treo-Uillinne Láimhe. ✓ ✓ ✓

5.4   Leabhair Luais. ✓ ✓ ✓

5.5   GPS. ✓ ✓ ✓

5.6   Frithchaiteoirradair. ✓ ✓ ✓

5.7   Bonnán ceo, ceann cumhachtaithe nó ceann
aerasóil.

✓ ✓ ✓ ✓

5.8   Baraiméadar. ✓ ✓ ✓

5.9   Clog. ✓ ✓ ✓

5.10 Déshúiligh. ✓ ✓ ✓

5.11 Seiseamhán agus táblaí. ✓

5.12 Uirlisí líníochta loingseoireachta, rialóir
comhthreomhar, rannadóirí nó uirlis rianaithe.

✓ ✓

5.13 Sraith iomlán de shoilse loingseoireachta
daingne, soilse ancaireachta san
áireamh.

✓ ✓ ✓

5.14 Cairteacha, foilseacháin mhairnéalachta
agus táblaí taoide feiliúnacha agus suas
chun dáta.

✓ ✓ ✓
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# Má tá trealamh cócaireachta á iompar

* Ná himscar an buicéad thar bord fad is atá an bád ag gluaiseacht.
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6.      Caidéalú Bodharuisce A B C D

6.1   Caidéal bodharuisce láimhe atá in ann
bodharuisce a chaidéalú as urrann
uiscedhíonach cabhlach ar bith agus na
haistí ar fad dúnta.

(2) (2) ✓ ✓

6.2   Ba cheart pacáiste deisiúcháin iomláin
amháin, trealamh breise san áireamh, a
iompar.

✓ ✓ ✓

6.3   Is féidir múnla láimh-oibrithe a úsáid in
ionad caidéal leictreach nó caidéal innill-
tiomáinte.

✓ ✓

6.4   Buicéad atá in ann 8-12 lítear a iompar,
feistithe le láinnéar rópa.*

✓ ✓ ✓ ✓

6.5   Stopáin bharrchaol déanta de
bhogadhmad, suite cóngarach leis na
fearais faoi uisce a théann tríd an gcabhail.

✓ ✓ ✓

6.6   Tá comhlaí aonraithe le fearastú ar na
feistithe uile a théann tríd an gcabhail.

✓ ✓ ✓

7.     Ancairí agus Téada Tarraingthe A B C D

7.1   Ancaire le slabhra/téad tarraingthe, mar
atá feiliúnach do mhéid an árthaigh, agus
coinníollacha ancaireachta an limistéir
oibriúcháin.

(2) (2) ✓ ✓

7.2   Ba chóir go mbeadh cluas  deice/cuaille
Samson athneartaithe go feiliúnach ar an
mbord tosaigh, agus modhanna chun an
bréidín tosaigh nó téada a dhúnadh nuair
a bhíonn an bád ar ancaireacht.

✓ ✓ ✓ ✓

7.3   Soláthair shásúil de théada feistithe agus
fiondair.  Ba cheart go mbeadh téada
feistithe oiriúnacha ina measc más gá an
t-árthach a tharraingt ar cheann téide.  

✓ ✓ ✓ ✓

49

B
ád

 S
eo

il ag
u

s B
ád

 M
ó

tair – O
ib

riú
 C

ó
sta

2

partB_ch2_5_irish_Layout 1  18/10/2017  12:11  Page 49



8.   Trealamh Ginearálta A B C D

8.1   Modhanna stiúrtha éigeandála, .i. halmadóir
do shoithí le roth stiúrtha mar a
bpríomhmhodh stiúrtha.

✓ ✓ ✓ ✓

8.2   Tóirse uiscedhíonach, ar féidir é a úsáid do
chomharthaíocht freisin.

✓ ✓ ✓ ✓

8.3   Fearas uirlise agus páirteanna breise
feiliúnacha don chineál árthaigh atá in
úsáid.

✓ ✓ ✓ ✓

8.4   Modhanna tánaisteacha feiliúnacha chun
an t-inneall a thosú, lena n-áirítear bataire,
an t-inneall a thosú de láimh nó
preabsheoláin feiliúnacha.

✓ ✓ ✓

8.5   Bosca Garchabhrach feiliúnaí, lámhleabhar
Garchabhrach san áireamh.

✓ ✓ ✓ ✓

8.6   Seolta doininne ar féidir iad a rigeáil go
tapa, nó go mbeadh áis ann go mbeadh
seolta do chúrsa domhain ar luaimh.

✓ ✓ ✓

8.7   Bosca deisiúcháin éigeandála le bosca
deisiúcháin seolta, cláir níocháin agus cláir
fuinneoige bhreise san áireamh.

✓ ✓

8.8   Soláthar éigeandála uisce. ✓ ✓

8.9   Cathaoir an Bhósain. ✓ ✓

8.10  Lámhleabhair treorach do threalamh
riachtanach ar shoithí.

✓ ✓ ✓

8.11 Bád freastail dolúbtha nó inséidte. ✓ ✓ ✓
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2.6 Úsáid iomaíoch –
Luaimh
Is é Cumann Seoltóireachta na
hÉireann (CSÉ) an t-údarás
náisiúnta i gcomhair rásaíocht bád
seoil in Éirinn. Caithfidh gach
úinéir/scipéir árthaigh a ghlacann
páirt go hiomaíoch a bheith in mbaill
den CSÉ agus ní mór do rásaíocht
den chineál sin cloígh le Rialacha
Rásaíochta na Seoltóireachta
Domhanda maidir le Seoltóireacht,
le rialacha an Údaráis Náisiúnta
agus le rialacha an Chumainn
Ranga ar leith, más imchuí. Nuair a
bhuaileann árthach atá ag
seoltóireacht de réir na rialacha seo
le hárthach nach bhfuil, cloífidh an t-
árthach leis na Rialacháin
Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar
Muir a Chosc (féach Aguisín 1).

Le haghaidh eolais ar threoirlínte
agus rialachán sábháilteachta a
rialaíonn seoltóireacht, téigh i
dteagmháil le Cumann

Seoltóireachta na hÉireann nó
tabhair cuairt ar a shuíomh gréasáin
www.sailing.ie. Féach Aguisín 10 i
gcomhair sonraí teagmhála.

2.7 Feidhmeanna na mBád
Tumadóireachta 

2.7.1 Oiliúint
Moltar d’oibreoirí bád
tumadóireachta tabhairt faoi
chúrsaí oiliúna ábhartha. Molann
an Chomhairle Fo-Thuinn
caighdeáin sábháilteachta agus
roinnt cúrsaí oiliúna d’oibreoirí bád
tumadóireachta (tá sonraí faoi na
soláthraithe cúrsa le fáil in Aguisín
9).

2.7.2 Sábháilteacht
Ba cheart go mbeadh oibreoirí bád
tumadóireachta inniúil sna nithe
seo a leanas:
■ Cleachtadh agus taithí a bheith acu

ar "thumadóirí a bhaint as an
uisce", gnáthamh maidir le

51

B
ád

 S
eo

il ag
u

s B
ád

 M
ó

tair – O
ib

riú
 C

ó
sta

2

partB_ch2_5_irish_Layout 1  18/10/2017  12:11  Page 51

http://www.sailing.ie


trealamh san uisce a aisghabháil,
agus comharthaí láimhe ábhartha.

■ Eolas a bheith acu faoi na
gnáthaimh ar bord árthaigh, i gcás
tumadóir nó beirt thumadóirí a
bheith ar iarraidh.

■ A bheith in ann garchabhair agus
ocsaigin a thabhairt do
thumadóir(í) leonta.

2.7.3 Faisnéisiú agus Seiceáil
Sábháilteachta roimh imeacht

Ba cheart d’úsáideoirí bád
tumadóireachta na réamhchúraimí
breise seo a leanas a chur san
áireamh freisin:
■ Eolas a bheith acu ar réamhaisnéis

na haimsire, coinníollacha taoide
agus na coinníollacha ar an
grinneall ag suíomh an tumtha.

■ Bí cinnte go bhfuil a fhios ag gach
grúpa céard atá ag tarlú sula
bhfágann siad.

■ Déan teagmháil le Garda Cósta na
hÉireann chun do phlean tumtha a
thabhairt dóibh sula bhfágann tú
(Slí na Tráchta).

■ Comhlánaigh Leabhair Loinge
Tumtha do na tumadóirí ar fad
(déan nóta nuair a théann duine
isteach san uisce agus nuair a
thagann duine amach as an uisce).

■ Caith GSP/seaicéad tarrthála
feiliúnaí nuair a bhíonn tú ag
taisteal chomh fada leis an suíomh
tumtha agus ar ais ón suíomh
tumtha (I.R. Uimh. 921 de 2005).

■ Cinntigh go ndéantar tástáil agus
seirbhís rialta ar an trealamh
tumtha uile.

■ Cinntigh go mbíonn an plean

éigeandála ar bord agus go bhfuil a
fhios ag na tumadóirí uile céard atá
ann agus cá bhfuil sé leagtha ar
bord.

■ Bíodh na buidéil tumtha agus an
trealamh uile socraithe in áit
dhaingean sula gcuirtear tús leis
an aistear.  Ba cheart go mbeadh
raca buidéal do lastais sna báid
tumtha.

■ Ní mór an bhratach agus na
comharthaí cearta a chur ar
taispeáint ionas go mbeidh a fhios
ag úsáideoirí bád eile go bhfuil
tumadóirí san uisce.

■ Cód Idirnáisiúnta na gComharthaí
Brat “A”. “Tá tumadóir thíos agam,
fan siar”.

■ Ní chóir do bháid tumadóireachta
teacht sa bhealach ar chainéil nó
bhealaí isteach i gcuanta.

2.7.4 Feidhmiú BID mar Bháid
Tumadóireachta
■ Nuair a bhíonn daoine amuigh ar

an bhfarraige i mBád Inséidte
Dolúbtha, ní mór dóibh
GSP/seaicéad tarrthála a
chaitheamh mar aon lena
gcultacha fliucha.

■ Cinntigh go bhfuil an bád feiliúnach
do líon na ndaoine atá air agus go
bhfuil a dhóthain trealaimh air – ná
bíodh an iomarca daoine ar an
mbád.

■ Cinntigh go bhfuil an brú ceart sna
feadáin snámhachta uile.

■ Daingnigh na buidéil agus an
trealamh go léir i gceart.
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■ Ba chóir don Cheann Feadhna
corda chun an inneall a stopadh a
chaitheamh nuair atá an bád ag
gluaiseacht.

2.8 Cumann Náisiúnta 
Tá an Chomhairle Fo-Thuinn mar an
gcumann náisiúnta do
thumadóireacht agus spóirt faoi
thoinn in Éirinn (tá sonraí teagmhála
le fáil in Aguisín 10).

2.9 Iascaireacht Pota
Neamhthráchtála
Tá gá le ceadúnas i gcomhair
potaithe tráchtála gliomach nó portán
a eisíonn an tÚdarás Ceadúnúcháin
do Bháid Iascaireachta Farraige, an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara,
Ionad Náisiúnta Bia Mara, Co.
Chorcaí. Is féidir le hárthaí potaithe
tráchtála suas le 80 pota a
chaitheamh in aon sreang amháin.

Tá cead ag bádóirí áineasa potú
neamhthráchtála gliomach nó portán
a dhéanamh freisin. Ní féidir ach líon
beag potaí a úsáid agus tá an
ghabháil ann do bhord an úinéara
amháin agus ní don athdhíol
tráchtála.

Thug na Rialacháin um
Iascaireacht Pota Neamhthráchtála
(Gliomach agus Portán) 2016 (I.R.
Uimh. 31 de 2016), isteach réimse
de bhearta bainistíochta i gcomhair
iascaireacht pota neamhthráchtála
portán agus gliomach. Tá na bearta i
bhfeidhm ón 1 Feabhra 2016 ar bháid
iascaireachta áineasa gan
cheadúnas in uiscí inmheánacha nó

farraigí críche an Stáit.  Áirítear ar na
bearta nua: 
■ Séasúr coiscthe a thabhairt isteach

i rith na míonna Deireadh Fómhair,
Samhain, Nollaig, Eanáir, Feabhra,
Márta agus Aibreán;

■ An ghabháil a theorannú go
gliomach amháin agus cúig
phortán in aghaidh an bháid i
dtréimhse 24 uair;

■ Éileamh go gcaithfear gach
gliomach le heang V agus gach
gliomach loite a ghabhann bád a
chur ar ais san fharraige gan
mhoill;

■ Srian de shé phota in aghaidh an
bháid ar an uasmhéid san
fharraige tráth ar bith; agus

■ Cosc a chur ar phortán nó
gliomach le crúb eangaithe nó
bandáilte a stóráil san fharraige. 

Ba chóir go mbeadh oibreoirí bád a
dhéanann potú neamhthráchtála san
airdeall ar roinnt contúirtí gaolmhara,
lena n-áirítear:
■ Éifeachtaí díobhálacha ar láimhsiú

nó tréithe cobhsaíochta an árthaigh
mar gheall ar stuáil lasta mícheart
de threalamh potaithe, nó
athoiriúnú nó drochshuiteáil de
mhíreanna nach bhfuil sa dearadh
ar nós tarlóirí hiodrálacha pota;

■ An baol a bheith gafa sna línte
potaithe nuair atáthar á
gcaitheamh;

■ Na línte potaithe a bheith cortha
sna liáin;

■ Baol níos mó ann go dtitear thar
bord nuair atáthar ag tarlú/ag
caitheamh potaí;

■ An baol go n-iompóidh bád béal
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a faoi nuair atáthar ag fáil pota atá
cortha ar ghrinneall an aigéin.

Ba chóir nach ndéanfadh bádóir
gníomhartha potaithe
neamhthráchtála leis féin. Ba chóir
GSP cuí a chaitheamh i gcónaí. Ba
chóir go mbeadh duine éigin i dtír ar
an eolas faoin áit ina mbeidh an bád
ag feidhmiú agus faoin am a mbeidh
sé ar ais.

Ba chóir go mbeadh modh oiriúnach
le dul ar ais ar bord má thiteann ball
an chriú thar bord ag báid a dhéanann
potú neamhthráchtála. Dírítear aird
freisin ar Fhógra Mara Uimh. 26 de
2016 agus an Treoir Dea-Chleachtais
ar Bhaoithe Marcála Pota sna
haguisíní.

2.10 Báid Slatiascaireachta
Farraige 
Tá slatiascaireacht farraige chósta
ilchineálach ann ó iascaireacht chósta
aonair cois cladaigh i comhair
ronnach go comórtais idirnáisiúnta
iascaireachta le báid níos mó ag
iascaireacht suas le 20 míle san
fharraige amuigh i gcomhair speiceas
ar nós siorc gorm, go minic i
gcoinníollacha deacra nó
míchompordacha.

Cé go gceanglaítear ar bháid tráchtála
slatiascaireachta ceadúnas báid
paisinéirí a bheith acu a eisíonn an
Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt agus, mar sin, go bhfuil siad
rialaithe, tá roinnt míreanna ann ar
chóir d’aon slatiascaire a théann
amach ar an bhfarraige nó a théann
ag iascaireacht ó bhád a bheith san
airdeall faoi:

■ Seiceáil go bhfuil an bád oiriúnach
don fheidhm.  Cinntigh go ndéantar
seiceáil roimh imeacht agus go
dtugann an Máistir faisnéisiú
sábháilteachta roimh imeacht;

■ Caith GSP i gcónaí agus tú ag
bogadh timpeall na deice oscailte;

■ Aithin na contúirtí a bhaineann le
bheith ag bogadh timpeall na deice
de bhád atá ag gluaiseacht agus
bain úsáid as greamáin láimhe
oiriúnacha agus na ráillí atá curtha
ar fáil i gcónaí;

■ Bí san airdeall ar na contúirtí a
bhaineann le hiascaireacht, go
háirithe agus tú ag láimhseáil duán,
tarraingeálacha, geafanna agus
oibríochtaí chun na hinní a bhaint
as éisc;

■ Bí san airdeall ar na gníomhartha
cuí leighis i gcás timpiste leis an
méid thuas. Ba chóir fearas leighis
a iompar ar bord i gcónaí;

■ Cuir éadaí cuí ort féin don lá.  Bí
cinnte go bhfuil éadaí teo agus
oléadaí ar fáil.  

■ Bí san airdeall ar bhaol an
ghriandó agus bain úsáid as
grianbhac cuí ar chraiceann nocht;

■ Bí san airdeall ar bhaol an
mhuirghalair. Glac réamhchúraim
má tá claonadh agat agus
seachain an t-alcól.
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Bád Seoil agus Bád Mótair –
Uiscebhealaí Intíre
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Is éard atá sna huiscebhealaí intíre
ná na codanna inseolta de na
haibhneacha níos mó, gréasán de
na canálacha agus lochanna. Go
ginearálta ní bhíonn na
coinníollacha sna huiscebhealaí
intíre chomh crua leis na
coinníollacha a bhíonn sna réigiúin
chósta. Mar sin féin, baineann
guaiseacha agus deacrachtaí dá
gcuid féin leo ar nós loic, coraí
oscailte, sreabha láidre i spásanna
comhdhúnta, droichid chúnga, uisce
éadomhain a bheag nó a mhór,
agus i gcás na lochanna níos mó,
bíonn tionchar ag fórsaí suntasacha
toinne agus gaoithe orthu,
coinníollacha a chruthaíonn contúirt
d'árthaí beaga uaireanta. Chun
críocha an Chóid seo, tagraíonn
uiscebhealaí intíre d’uiscí gan taoide
agus/nó d’fhionnuisce.  

Tá roinnt údarás éagsúil le ról in
uiscebhealaí intíre inseolta sa Stát a
bhainistiú. Liostaítear roinnt acu
thíos:

Is comhlacht Thuaidh/Theas é
Uiscebhealaí Éireann atá freagrach
as breis is 1,000 km d’uiscebhealaí
inseolta intíre a bhainistiú, a
chothabháil, a fhorbairt agus a
athshlánú, chun críche áineasa go
príomha. Tugann Fógra Mara
Speisialta Uimh. 1, a eisíonn
Uiscebhealaí Éireann gach bliain,
forléargas ar threoirlínte ginearálta i
gcomhair na n-uiscebhealaí intíre a
thagann faoina gcúram.

Tá Uiscebhealaí Éireann freagrach
as an méid seo a leanas:
■ Uiscebhealach an Bhearbha
■ An Chanáil Mhór
■ An Chanáil Ríoga
■ Uiscebhealach na Sionainne – na

hÉirne
■ Uiscebhealach na Sionainne

Tá Iontaobhaithe
Loingseoireachta na Coiribe
freagrach as na huiscebhealaí intíre
seo a leanas:
■ Córas na Coiribe
■ Córas Canála Eglinton

Tá An Taisce freagrach as
Uiscebhealach na Bóinne.

Tá Comhairle Contae Chiarraí
freagrach as Canáil Loinge Thrá Lí.

Féadtar uiscebhealaí eile a bheith
faoi riarachán an údaráis
áitiúil/comhairle contae cuí. Seiceáil
go díreach leo i gcomhair tuilleadh
sonraí.

3.1 Oiliúint
Moltar go bhfaigheann daoine a
bhíonn ag glacadh páirte i
ngníomhaíochtaí le báid seoil agus
báid mhótair oiliúint fheiliúnach. Tá
roinnt scéimeanna oiliúna agus
cúrsaí ceadaithe ar fáil agus is féidir
faisnéis a fháil go díreach ó na
soláthraithe cúrsa.

Chun críche an chóid seo,
rangaítear báid seoil agus
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mótarbháid i sé chatagóir, agus as
na catagóirí sin tagraíonn ceithre
cinn d’uiscí cósta agus áirítear iad i
gCaibidil 2. Pléitear an dá chatagóir
eile sa Chaibidil seo.

3.2 Íosmhéid de threalamh
sábháilteachta molta –
Uiscí Intíre
Ba cheart go mbeadh a fhios ag
úinéirí bád faoin gcatagóir lena
mbaineann a árthaigh, bunaithe ar
an úsáid atá le baint as agus an
ceantar a bheidh sé in úsáid ann,
mar aon le bheith cinnte go bhfuil an
trealamh sábháilteachta atá
riachtanach ar an mbád. Tá liosta de
agus cur síos ar dhá chatagóir
árthaigh sna hailt a leanas. Molann
Tábla F cineál agus méid an
trealaimh ar cheart d'árthach a
iompar, ina réimsí feidhmithe féin.

3.2.1 Catagóir E
Árthaí:
■ Atá in ann feidhmiú ar na

lochanna nochta níos mó i
ndroch-choinníollacha aimsire;

■ Go bhfuil cóiríocht orthu, agus ar
féidir fanacht iontu thar oíche.

■ Ar féidir leo dul ar aistir fhada.

3.2.2 Catagóir F
Árthaí:
■ Atá ina mbáid oscailte gan

fhoscadh ar bith do na daoine ar
bord, agus de ghnáth bíonn siad
níos lú ná 7 méadar ar fad.

■ A fheidhmíonn go háitiúil ar
aibhneacha agus codanna de
lochanna atá faoi fhothain.
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E F

1.1   GSP/seaicéad tarrthála de 100 Newton ar a
laghad do gach duine ar bord (féach Aguisín
5).

✓ ✓

1.2   Éadach feiliúnach. ✓ ✓

1.3   Téad tarraingthe/mála caithimh snámhaigh. ✓

1.4   Crios tarrthála de chineál crú capaill le solas air. ✓

1.5   Crúca báid (teileascópach/crann socraithe fada). ✓ ✓

1.6   Dréimire le dul ar bord. ✓

2. Bladhmanna (iad uile a bheith laistigh den
dáta éaga agus treoracha an déantóra le
leanúint – féach Caibidil 11)

E F

2.1   Ceanastair chomharthaíochta le deatach
oráiste.

(3) (3)

2.2   Bladhmanna guaise láimhe. (3) (3)

2.3  Bladhmanna roicéid guaise dearga. (3) (3)

Catagóir Árthaigh
agus an Méid Trealamh

3.3 Seicliosta de Threalamh
Sábháilteachta 
Leagann Tábla F amach cineál agus
méid an trealaimh mholta ar cheart
d'árthach a iompar de réir a
chatagóire. Ba chóir féachaint ar an
leibhéal trealaimh mholta mar
íosmhéid. Moltar d’úinéirí báid a
threalmhú ar chaighdeán níos airde.

Ba chóir go gcuirfeadh mairnéalaigh
múchtóir dóiteáin agus VHF láimhe
sa chúldeic ionas go mbíonn fáil
éasca orthu i gcás éigeandála agus
ionas nach gcaithfear dul faoin deic
chun iad a fháil.
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Tábla F: Bád seoil agus bád mótair – Intíre 

Cineál Trealaimh

1.   Trealamh tarrthála agus trealamh
sábháilteachta pearsanta
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3. Comhrac Dóiteáin E F

3.1   Blaincéad dóiteáin – le marc CE air. ✓

3.2   Múchtóirí dóiteáin sa bhreis ar mhúchtóir
feiliúnach le dul i ngleic le tinte ola i spásanna
innill nó buicéad dóiteáin.*

(2)

3.3  Beidh na cócaireáin/téitheoirí uile atá ag úsáid
Gás Peitriliam Leachtach (GPL) á shuiteáil mar
atá léirithe i bhFógra Mara Uimh. 37 de 2017.

✓

4. Trealamh Loingseoireachta E F

4.1   Compás Stiúrtha. ✓

4.2   Bonnán ceo, ceann cumhachtaithe nó ceann
aerasóil.

✓ ✓

4.3   Déshúiligh. ✓

4.4   Uirlisí líníochta loingseoireachta, rialóir
comhthreomhar, rannadóirí nó uirlis rianaithe.

✓

4.5   Soilse loingseoireachta mar atá ag teastáil de
réir fhaid an bháid.

✓ ✓

4.6   Cairteacha agus/nó treoracha
loingseoireachta cuí agus cothrom le dáta i
gcomhair cúrsála.

✓
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* Ná himscar an buicéad thar bord fad is atá an bád ag gluaiseacht.

5. Caidéalú Bodharuisce E F

5.1  Caidéal bodharuisce láimhe/leictreach atá in ann
bodharuisce a chaidéalú as urrann uiscedhíonach
cabhlach ar bith agus na haistí ar fad dúnta.

✓ ✓

5.2   Ba cheart pacáiste deisiúcháin iomláin amháin,
trealamh breise san áireamh, a iompar.

✓

5.3   Buicéad feistithe le láinnéar téide (Ná bain
úsáid as an mbuicéad thar bord nuair atá an
bád ag gluaiseacht).

✓
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6. Ancairí agus Téada Tarraingthe E F

6.1   Ancaire le slabhra/téad, mar is cuí do mhéid
an árthaigh agus coinníollacha grinneall
coinneála an limistéir oibriúcháin. 

✓
(ancaire
infhillte)

6.2   Ba chóir go mbeadh cluas deice/cuaille
Samson athneartaithe go feiliúnach ar an
mbord tosaigh, agus bréidín tosaigh nó téada
cuí le húsáid i mbun ancaireachta.

✓ ✓

6.3   Soláthar feiliúnach de théada tarraingthe agus
fiondair.  Ba cheart go mbeadh téada
tarraingthe anseo freisin más gá an t-árthach
a tharraingt ar cheann téide.

✓ ✓

60

B
ád

 S
eo

il 
ag

u
s 

B
ád

 M
ó

ta
ir

 –
 U

is
ce

b
h

ea
la

í I
n

tí
re

3

5. Caidéalú Bodharuisce E F

5.4   Tá comhlaí aonraithe le fearastú ar na
feistithe uile a théann tríd an gcabhail.

✓

5.5   Stopalláin bharrchaola déanta de
bhogadhmad suite cóngarach leis na fearais
faoi uisce a théann tríd an gcabhail.

✓
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7. Trealamh Ginearálta E F

7.1   Modhanna stiúrtha éigeandála, .i. halmadóir
do shoithí le roth stiúrtha mar a
bpríomhmhodh stiúrtha.

✓

7.2   Tóirse uiscedhíonach. ✓ ✓

7.3   Fearas uirlise agus páirteanna breise
feiliúnacha don chineál árthaigh atá in úsáid.

✓ ✓

7.4   Modhanna tánaisteacha feiliúnacha chun an
inneall a thosú, bataire nó an t-inneall a
thosaigh de láimh.

✓

7.5   Trealamh Garchabhrach Cuí. ✓ ✓

7.6   Seol Stoirme ar féidir é a rigeáil go tapa, nó
gléas chun na seolta atá ann cheana athrú go
seolta cúrsa domhain (Luaimh).

✓

7.7   Maidí Rámha / Glais Rámha / Céaslaí. ✓ ✓

7.8   Scian Chuí. ✓ ✓

7.9   Lámhleabhair treorach do threalamh
riachtanach ar shoithí.

✓

7.10 Bád freastail dolúbtha nó inséidte. ✓

7.11 Cártaí lannacha do chomharthaí tarrthála
agus guaise.

✓

7.12 Cód Idirnáisiúnta de Comharthaí Bractach V   
Tá cabhair uaim. ✓

8. Trealamh Cumarsáide E F

8.1 Raidió VHF (aonad seasta nó láimhe). ✓ ✓

8.2 Raidió AM/FM. ✓
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3.4 Slatiascaireacht Báid –
Uiscí Intíre
Cé go bhfuil coinníollacha uisce intíre
difriúil ó limistéir chósta nó farraige, is
féidir leo a bheith chomh contúirteach
céanna d’árthaí beaga mar gheall ar
an meath tapa áitiúil a d’fhéadfaí
teacht ar an aimsir agus ar
choinníollacha dromchla. Bhí roinnt
bás i measc úsáideoirí bád beag ar ár
n-uiscí intíre le blianta beaga anuas.

Is caitheamh aimsire coitianta í an
iascaireacht ó bháid bheaga ar
aibhneacha agus lochanna intíre níos
mó. Go hiondúil, is árthaí de
dhearadh beag, le bíomaí caola,
saorbhord íseal, tiomáinte ag maidí
rámha nó innill chrochta a úsáidtear.
Go stairiúil, ba bháid adhmaid de
dhéantús clinse iad na báid seo. Le
blianta beaga anuas, is
macasamhlacha snáithínghloine atá
ann ina n-áit.

Ní mór do bháid snáithínghloine a
tógadh tar éis 1998 an Treoir um
Árthaí Áineasa a chomhlíonadh agus
ba chóir go mbeadh comhartha agus
pláta CE suiteáilte ar gach cabhail.

Tá sé riachtanach nach ndéanann
úinéirí mionathrú nó athrú ar bháid
óna mbundearadh. D’fhéadfadh le
hathruithe dá leithéid cobhsaíocht,
tréithe láimhseála nó acmhainn
farraige an bháid a chur i gcontúirt.
Samplaí dá leithéid de mhionathruithe
ná:
■ Mionathrú ar shocruithe na

suíochán trí shuíochánra sclóine
do shlatiasairí a shuiteáil ar

thochtaí nó díreach ar ghunailí;
■ Buanrothaí lainseála a shuiteáil ar

an transam;
■ Innill chrochta a úsáid le rátáil

cumhachta níos mó ná rátáil
deartha an bháid. Taispeánfar
uasrátálacha cumhachta ar phláta
CE/TÁÁ an bháid;

■ Ag ligean do dhaoine
neamhcháilithe deisiúcháin nó
athruithe a dhéanamh le hábhair
mhíchuí nó mhí-oiriúnacha.

Ba chóir go mbeadh slatiascairí agus
oibreoirí bád ar an eolas faoi shrianta
cobhsaíochta an bháid. Ná cuir
ualach ná cumhacht rómhór sna
báid sin agus bain úsáid as an
scothchleachtas seo a leanas ina
n-úsáid:
■ Bí ar an eolas faoi réamhaisnéis

aimsire an cheantair roimh ré agus
seiceáil uirthi go rialta i rith an lae a
fhad is atá tú ar an uisce;

■ Bí san airdeall ar choinníollacha
áitiúla agus contúirtí ar an loch.
Más nua don cheantar thú, faigh
comhairle áitiúil sula lainseálann tú;

■ Caith GSP cuí i gcónaí den chineál
a d’fhéadfá a úsáid agus tú ag
iascaireacht ach a chuireann
snámhacht shásúil ar fáil do dhuine
aonair san uisce. Cuir éadaí san
áireamh ar nós buataisí ceathrún,
buataisí, srl. ar féidir iad a
chaitheamh agus tú ag
iascaireacht;

■ Bí san airdeall ar shonraí
teagmhála na seirbhísí áitiúla
tarrthála;

■ Cuir duine atá i dtír ar an eolas
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maidir leis na daoine atá ar bord,
na háiteanna ina mbeidh sibh ag
oibriú, agus amanna lainseála
agus fillidh;

■ Ná cuir ualach rómhór ar an mbád
sa bhreis ar a rátáil deartha;

■ Ná húsáid an iomarca cumhachta
le hinneall crochta sa bhreis ar
uasrátáil cumhachta deartha an
bháid;

■ Iompair do dhóthain trealamh
ancaireachta agus bíodh sé ar fáil
go héasca chun an bád a chur ar
ancaire go tapa i gcás éigeandála.
Déan cleachtadh go rialta!

■ Más ag oibriú leat féin atá tú, bí
cinnte go bhfuil modh ar fáil chun
teacht ar ais ar bord i gcás go
dtiteann duine éigin thar bord;

■ Déan pleanáil roimh ré sula n-
imíonn tú chun déileáil le meath
tapa a d’fhéadfadh a tarlú ar na
coinníollacha uisce, mar shampla:
o  Sainaithin pointí sábháilte

tuirlingthe eile;
o  Seiceáil raon clúdaigh raidió/fóin

sa cheantar ina mbeidh tú;
o  Bí san airdeall ar bháid eile a

bheidh sa cheantar;
o  Seiceáil go bhfuil an trealamh

sábháilteachta báid ar fad ansin
agus go bhfuil sé ag feidhmiú;

o  Iompair do dhóthain
breosla/páirteanna spártha chun
déileáil le héigeandálaí;

o  Faisnéisigh an criú ar na
gníomhartha atá le déanamh i
gcásanna éigeandála.

Tá faisnéis maidir le hancaireacht,
cobhasíocht agus láimhsiú báid ar fáil

in Aguisín 4

3.5 Cumarsáid
Tá sé molta go mbeadh teileafón
raidió VHF ag árthaí uile a bhíonn ag
oibriú ar lochanna intíre agus
uiscebhealaí. Ba chóir go mbeadh
ceallraí an VHF iomlán luchtaithe
roimh imeacht. Ba choir d’árthaí
breithniú a dhéanamh ar EPIRB nó
PLB a iompar ar bord (Féach mír
1.2.11 maidir le Raidióchumarsáid
chun tuilleaidh faisnéise a fháil ar
EPIRB agus PLB).

Ba chóir go mbeadh ceadúnas raidió
loinge ag an árthach mar atá eisithe
ag an Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt agus tá oibritheoir leis na
cáilíochtaí cuí ag teastáil le haghaidh
árthaí a bhfuil trealamh raidió á n-
iompar acu.

Tá sé molta go mbeadh fón póca
iomlán luchtaithe, stóráilte go
hidéalach i bpóca nó i ngabhdán
uiscedhíonach, ag na hárthaí go léir
atá ag oibriú ar lochanna agus
uiscebhealaí intíre. Ba chóir don fhón
póca a bheith iomlán luchtaithe roimh
imeacht. 

Tá sé molta go dtógann árthaí ar
lochanna agus uiscebhealaí intíre
glacadóir GPS chun ligean don
árthach a shuíomh a léiriú go cruinn
do na seirbhísí cuardaigh agus
tarrthála i gcás éigeandála.

Meabhraítear d’úsáideoirí lochanna
agus uiscebhealaí intíre nach féidir
brath ar VHF an Gharda Cósta nó ar
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uiscebhealaí intíre, go háirithe in
áiteanna iargúlta.

Ba chóir trealamh cumarsáide a
thástáil go minic chun a chinntiú go n-
oibríonn sé i gceart.

3.6 Leathadh de speicis
ionracha ag báid ar uiscí
intíre
Le blianta beaga anuas, tá roinnt
speiceas ionrach flóra agus fána, ar
nós an diúilicín riabhach agus an
breallach áiseach, tugtha isteach i
lochanna agus aibhneacha na
hÉireann. Tá drochthionchar ag na
speicis seo ar na speicis nádúrtha a
bhí ann cheana féin, agus i roinnt
mhaith cásanna cuireann siad lena
ndíothú.

Teastaíonn clárú ó bháid anois le
hoibriú ar go leor lochanna agus
uiscebhealaí agus tá srianta ar bháid
cuairteoirí. Tá bearta i bhfeidhm, ar
chóir d’úinéirí bád a leanúint, chun
iomadú speiceas nua inár n-uiscí
intíre a theorannú, lena n-áirítear:
■ Má tá tú ag taisteal go ceantar nua,

fiafraigh roimh ré maidir le haon
bhearta rialaithe a d’fhéadfaí a
bheith i bhfeidhm ag na húdaráis
ábhartha. Mar shampla, ba chóir
teagmháil a dhéanamh leis an
Seirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra sa chás go mbeadh
báid/árthaí uisce chun a bheith in
úsáid i bPáirc Náisiúnta nó
Anaclann Dúlra, tá seans go
mbeadh ceadúnas ag teastáil;   

■ Glan/nigh do bhád, inneall agus do
leantóir go críochnúil i gcónaí sula
lainseáiltear;

■ Ba chóir trealamh
slatiascaireachta, eangaí agus
buataisí ceathrún san áireamh, a ní
agus a thriomú go críochnúil sula
n-úsáidtear iad ar thuras
iascaireachta;

■ Ba chóir go n-úsáidfeadh
slatiascairí baoite bréige in ionad
baoite beo;

■ Seachain báid/innill a lainseáil ar
níos mó ná uiscebhealach amháin.
Bain úsáid as báid a fhaightear go
háitiúil ar cíos más féidir.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra: 

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra
Plás Íle
Baile Átha Cliath 2
D02 TW98

Teileafón: +353 (0)1 888 3242 
Íosghlao: 1890 383 000
Facs: +353 (0)1 888 3272
Ríomh-phost:
nature.conservation@ahg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: www.npws.ie

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le
speicis ionracha a fháil ag
www.invasivespeciesireland.com.
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Caibidil 4
Báidíní Seoil
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4.1 Oiliúint
Moltar go bhfaigheann mairnéalaigh
báidíní calaidh oiliúint fheiliúnach,
teicnící iompaithe agus ceartaithe
san áireamh. Tá roinnt scéimeanna
oiliúna agus cúrsaí ceadaithe ar fáil
agus is féidir faisnéis a fháil go
díreach ó na soláthraithe cúrsa
(féach ar Aguisín 9 le tuilleadh
sonraí a fháil faoi na soláthraithe de
chúrsaí).

4.2 Moltaí Sábháilteachta
Má tá tú ag seoltóireacht i
mbáidín calaidh, bá chóir duit
cloígh leis na cleachtais seo a
leanas:
1.  GSP/seaicéad tarrthála feiliúnaí

a chaitheamh nuair a bhíonn tú
ag seoltóireacht. Ní leor an
tsnámhacht a chuireann culaith
fhliuch nó culaith thirim ar fáil
(féach ar Chuid A den Chód seo
áit a bhfuil na riachtanais
reachtúla).

2.  Caith éadaí feiliúnacha, cultacha
fliucha nó cultacha tirime, go

háirithe má tá baol ann go n-
iompóidh tú béal faoi.

3.  Ba chóir go mbeadh modh
éifeachtach taosctha uisce ag do
bháidín calaidh.

4.  Iompair céasla ar bord.
5.  Iompar téad tarraingthe ar bord.
6.  Ba cheart go mbeadh a fhios ag

an gcriú sa bháidín calaidh faoi
na teicnící iompaithe-ceartaithe
agus tarraingthe.

7.  Cinntigh go bhfuil snámhacht
shásúil ag an mbáidín calaidh.
Seiceáil gach umar agus
stopallán snámhachta roimh
imeacht.

8.  Bí cinnte i gcónaí go bhfuil a
fhios ag duine ainmnithe atá i dtír
faoi na hamanna fágála agus
fillidh, agus bíodh gnáthamh i
bhfeidhm chun rabhadh a
thabhairt más gá. Má tá tú i do
bhall de chlub tá seans maith
ann go mbeidh an áis seo ar fáil,
mar aon le báid sábháilteachta a 
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chur ar fáil do bhaill a bhfuil
baint acu le gníomhaíochtaí an
chlub.

9.  Bíodh na coinníollacha aimsire
agus farraige ar eolas agat sula
bhfágann tú.

10.  Seachain príomhbhealaí
loingseoireachta (féach ar
Aguisín 3).

11.  Ar son sábháilteachta, ná téigh
ag seoltóireacht leat féin.

12.  Bíodh a fhios agat céard iad na
cumais phearsanta atá agat
maidir le bád a láimhseáil i
gcoinníollacha aimsire éagsúla.

13.  Má tá do bháidín calaidh ag
oibriú i limistéar iargúlta, tabhair
trealamh sábháilteachta breise
leat, .i. raidió VHF láimhe agus
piriteicnicí breise (bladhmanna
dearga roicéid pharaisiúit agus
bladhmanna láimhe).

4.3 Cumann Náisiúnta
Is é an Cumann Seoltóireachta na
hÉireann (CSÉ) an comhlacht rialála
náisiúnta do sheoltóireacht in Éirinn
agus is féidir teagmháil a dhéanamh
ag:

Cumann Seoltóireachta na hÉireann 
3 Bóthar na Páirce 
Dún Laoghaire 
Co. Bhaile Átha Cliath
A96 K3C3

Guthán: +353 (0)1 280 0239
Ríomhphost: info@sailing.ie
Suíomh Gréasáin: www.sailing.ie
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Caibidil 5
Árthaí Uisce Pearsanta
– Scairdscíonna agus
Mótarbháid Ardluais
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Is cuid de mhargadh na n-árthaí
áineasa a bhfuil fás mór tagtha uirthi
iad Árthaí Uisce Pearsanta (ÁUP) ar
nós scairdscíonna nó rothair
uisce/fhliucha.

Is ionann ÁUP agus árthach uisce
atá níos lú ná 4.88 meádar (16
troigh) ar fhad agus atá tiomáinte ag
inneall peitril débhuille, rud a bhrúnn
caidéal uisce agus a bhíonn á
fheidhmiú ag duine atá ina shuí, a
sheasamh nó atá ar a ghlúine. Tá
siad in ann gluaiseacht níos tapúla
ná 100 km/uair agus is féidir le duine
cumasach iad a stiúradh go héasca.

5.1 Oiliúint
Moltar go bhfaigheann daoine atá i
bhfeighil ÁUP oiliúint fheiliúnach. Tá
roinnt scéimeanna oiliúna agus
cúrsaí ceadaithe ar fáil agus is féidir
faisnéis a fháil go díreach ó na
soláthraithe cúrsa (féach ar Aguisín 9
le tuilleadh sonraí a fháil faoi
sholáthraithe na gcúrsaí).

5.2 Trealamh molta d’árthaí
uisce pearanta (ÁUP)
■ Téad (5 m x 8 mm de Níolón) le n-

úsáid do tharraingt agus do
fheistiú an árthaigh.

■ Ba cheart go mbeadh paca
bladhmanna á iompar le 1 x pointe
pionna dearg agus 2 x deatach
oráiste ar a laghad istigh i
ngabhdán uiscedhíonach.

■ Ancaire oiriúnach infhillte a iompar.

■ Céasla infhillte, ar féidir é a stóráil
ar bord i gcás go dteipfeadh ar an
inneall.

■ Trealamh garchabhrach bunúsach.
■ Ba cheart go mbeadh

láinnéar/corda múchta ar an ÁUP
chun an t-inneall a mhúchadh;
caithfidh an lainnéar/corda múchta
a bheith ceangailte le corp, éadaí
nó GSP/seaicéad tarrthála an
oibreora.  Ba cheart go mbeadh
láinnéar/corda múchta spártha á
iompar ar bord i gcónaí.

■ Scian.
■ Tóirse.
■ Fearas Uirlise Bunúsach.
■ Múchtóir dóiteáin.

70

Á
rt

ha
í U

is
ce

 P
ea

rs
an

ta
 –

 S
ca

ir
ds

cí
on

na
 a

gu
s 

M
ót

ar
bh

ái
d 

A
rd

lu
ai

s
5

partB_ch2_5_irish_Layout 1  18/10/2017  12:13  Page 70



5.3 Trealamh pearsanta le
beidh caite/á iompar ag
oibreoir an ÁUP
■ GSP/seaicéad tarrthála oiriúnach

(féach ar Aguisín 5).
■ Feadóg, le bheith feistithe le gach

GSP/seaicéad tarrthála chun aird
a tharraingt, i gcás éigeandála nó
duine tite isteach san uisce.

■ Na héadaí cuí, culaith fhliuch agus
cosaint láimhe/coise san áireamh.

■ Clogad cuí, le cosaint aghaidhe
más féidir, má táthar ag feidhmiú
amuigh ar an uisce nó má táthar
páirteach i léim tonnta.

■ Moltar spéaclaí cosanta, ach go
háirithe más loingseoireacht ar an
sáile atá ann.

5.4 Feidhmiúcháin árthaí
uisce pearanta 

5.4.1 Roimh dhul isteach san
uisce (Seiceáil Roimh
Sheoladh)
■ Chun úsáideoirí eile an uisce a

chosaint agus de bharr leibhéal an
torainn a chruthaíonn sé,
d’fhéadfadh an ÁUP a bheith faoi
réir fodhlíthe sainiúla áitiúla eisithe
ag údaráis chuain nó áitiúla chun
teorainn a chur ar a luas nó ar a
cheantair fheidhmithe. Tá oibreoirí
an ÁUP freagrach as a bheith ar
an eolas faoi na fodhlíthe ábhartha
atá i bhfeidhm sna huiscí a
úsáideann siad.

■ Féach ar réamhaisnéis na
haimsire/cúinsí na farraige, sula
dtéann tú amach.

■ Líon isteach liosta seiceála do
shábháilteacht i gcónaí (féach ar

mhír 5.7), sula n-imíonn tú. Ba
cheart go mbeadh cóip lannach
uiscedhíonach den liosta seiceála
greamaithe go buan leis an ÁUP,
taobh istigh de dhoras na
hurrainne stórála.

■ Bí cinnte go bhfuil gach rochtain
innill agus doras stórála sochar
agus dúnta.

■ Bí ar an eolas faoi na gnáthaimh
chearta chun ÁUP a sheoladh
agus a luchtú le leantóir.

■ Ba cheart go mbeadh eolas agus
taithí ag oibreoirí ar an ngnáthamh
a bhaineann le bád atá iompaithe
béal faoi. Má chastar an t-árthach
thart go mícheart, d’fhéadfadh
uisce dul isteach san inneall, rud a
dhéanfadh an-dochar dó agus a
bhrisfeadh an ÁUP.

5.4.2 Gnáthaimh Phráinne
■ I gcás go dtiteann duine isteach

san uisce fuar, ba cheart dó teacht
ar ais ar bord arís láithreach. Má
bhíonn duine tumtha in uisce fuar,
d’fhéadfadh titim bhaolach teacht
ar theocht an choirp (heipiteirme).
D’fhéadfadh heipiteirme tarlú mar
thoradh ar fhuacht gaoithe,
báisteach agus cur allais chomh
maith. Chun an baol seo a
sheachaint, bí ullamh, trína bheith
gléasta i gceart le culaith
fhliuch/thirim, cosaint láimhe/coise.
Cuireann an GSP/seaicéad
tarrthála cosaint sa bhreis ar fáil ón
bhfuacht.

■ Má bhíonn deacracht ann, fan
istigh san ÁUP.  Ná déan iarracht
snámh ar ais ag an gcladach san
uisce fuar, ach amháin má tá tú
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an-ghar di agus mura bhfuil tú ag
súil go mbeidh cabhair ag teacht
go luath. Cuireann snámh agus
snámh i do sheasamh san uisce,
fuinneamh luachmhar amú agus
cailltear an-chuid de theas an
choirp sa chás sin. Murar féidir
teacht amach as an uisce,
cabhróidh an GSP/seaicéad
tarrthála leat do thréimhse
marthanais a mhéadú trí do
cheann a choinneáil as an uisce.

5.4.3 Ar an uisce
■ Na bí ag ól alcóil nó ná ag tógáil

drugaí nuair atá tú ag taisteal ar
ÁUP: tá sé mídhleathach a leithéid
a dhéanamh agus cuireann sé
isteach go mór ar do chumas chun
cinntí a dhéanamh. Tá sé seo rí-
thábhachtach nuair atá duine ag
oibriú ÁUP atá tapa agus
instiúrtha.

■ Déan staidéar ar lámhleabhar an
déantóra.  Déan cleachtadh ar an
ÁUP a láimhseáil faoi stiúir duine
le taithí ar an uisce oscailte agus
déan é i bhfad amach ó ná bádóirí
eile.

■ Bí ar d’airdeall d’athruithe toinne,
gaoithe nó scamall, rudaí a
léireoidh athrú ar an aimsir.

■ Seachain a bheith ag sciáil i
d’aonar, ar an bhfarraige ach go
háirithe.

■ Baineann cuid mhaith de thaismí
ÁUP le himbhuailtí le hárthaí eile.
Ba cheart d’oibreoirí a bheith an-
chúramach nuair a bhíonn siad ag
teacht aníos ar, nó ag dul thar báid
eile agus níor cheart dóibh a
bheith ag stiúradh ar luas ard agus

iad i ngar d’ÁUP eile, báid nó
daoine ag snámh (féach ar Aguisín
1).

■ Ba cheart bealaí le baoithe agus
ceantair roghnaithe a úsáid, pé áit
ar féidir.

■ Má táthar ag déanamh sciáil ar an
uisce nó má táthar ag tarraingt
snámháin, tá sé riachtanach go
mbeadh duine ar faire ann. Ní
ceart é seo a dhéanamh ach ar
árthach a bhfuil cumas iompair de
thriúr nó níos mó aige.

■ Bí cinnte i gcónaí go bhfuil do
dhóthain breosla ar bord d’aon
turas atá beartaithe. Déan plean le
filleadh leis an umar aon trian lán
le bheith ullmhaithe d’aon
éigeandálaí.

■ Ní ceart peitreal sa bhreis a
iompar ar bord agus níor chóir
aistriú breosla a dhéanamh fad is
atá an bád ar snámh.

5.5 Cúrsáil amach ón
gcósta
Faoi réir na haimsire cuí agus na
gcoinníollacha farraige cuí, tá se de
chumas ag na hárthaigh seo taisteal
ar an gcósta nó amach ón gcósta.
■ Ba cheart a leithéid de thuras a

dhéanamh i gcomhluadar ÁUP eile
nó leis na báid tacaíochta chuí
ann.

■ Ba cheart go mbeidh duine
ainmnithe ar an gcladach atá ar an
eolas faoi na hamanna imeachta,
an ceann scríbe agus an t-am a
bhfuiltear ag súil le filleadh ar ais.

Moltar go mbeadh na rudaí seo a
leanas á n-iompar ar bord:
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■ Compás.
■ Raidió VHF Uiscedhíonach.
■ Plean an Aistir.
■ Cairt den Cheantar Farraige

Níl formhór na ÁUP suiteáilte le
soilse loingseoireachta, rud a éilítear
sa dlí le feidhmiú san oíche. Tá úsáid
ÁUP dá leithéid, mar sin, srianta do

thréimhse idir breacadh an lae agus
luí na gréine.

5.6 Cumann Náisiúnta
Is é an Cumann Seoltóireachta na
hÉireann (CSÉ) an comhlacht rialála
náisiúnta do na ÁUP in Éirinn (tá
sonraí teagmhála le fáil in Aguisín
10).

Fearas Pearsanta ✓

GSP/seaicéad tarrthála

Feadóg

Culaith Fhliuch

Lámhainní

Clogad

Spéaclaí Cosanta

Trealamh ÁUP ✓

Téad Tarraingthe

Pacáiste de Bhladhmanna

Ancaire mara

Céasla Infhillte

Trealamh Garchabhrach

Corda Múchta don Inneall

Corda Múchta Spártha
don Inneall

Scian

Tóirse

Fearas Uirlise Bunúsach

Múchtóir dóiteáin

Seiceáil Roimh Imeacht ✓

Srianta fodhlíthe áitiúla

Réamhfhaisnéis na
haimsire

Taoidí

Cairt Áitiúil

Tanc Breosla agus Ola a
bheith lán

Suíocháin/Haistí
séalaithe

Seiceáil Seachtrach ar
an gCabhail

Oibriú trialach ar an
inneall

Triail bainte as bacáin an
innill

Cúrsáil Amach ón gCósta ✓

Cúrsáil i gComhluadar

Plean an Aistir

Duine Ainmnithe ar an
gCladach

Raidió VHF

Compás

Cairt den Cheantar
Farraige

5.7 Seicliosta Sábháilteachta d’Árthach Uisce Pearsanta
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5.8 Báid Spórt/Cumhachta
Ardluais – feidhmiú agus
láimhseáil
Go ginearálta féachtar ar bhád
ardluais/spóirt mar bhád atá in ann
luasanna níos mó ná 17 muirmhíle a
bhaint amach. Tá éagsúlacht árthaí
ann atá deartha mar bháid
ardluais/spóirt, lena n-áirítear
cabhlacha próifíle dolúbtha GRP
Vee, Báid Inséidte Dolúbtha,
Cabhlacha deoraí caiteadrálta, srl.
Teastaíonn scileanna agus cumais ar
leith ó oibreoirí na n-árthaí seo mar
gheall ar na luasanna arda ar féidir
leo a dhéanamh. Ní cheadaíonn na
hárthaí seo an méid céanna ama
frithghníomhaithe le gnáthárthaí
mótair i gcás go dtarlaíonn eachtra.

Moltar go bhfaigheann daoine a
bhíonn ag glacadh páirte i
ngníomhaíochtaí le báid
spóirt/chumhachta oiliúint fheiliúnach.
Tá roinnt scéimeanna oiliúna agus
cúrsaí ceadaithe ar fáil agus is féidir
faisnéis a fháil go díreach ó na
soláthraithe cúrsa (féach ar Aguisín
9).

5.8.1 Seiceáil roimh imeacht
■ Ní mór do gach duine ar bord aon

bhád faoi 7 méadar ar fad
GSP/seaicéad tarrthála a

chaitheamh – sin é an dlí;
■ Féach ar na leibhéil ola san

inneall, srl;
■ Cinntigh go bhfuil éadach

feiliúnach ar gach duine atá ar
bord.  Ba cheart duit tuiscint a
bheith agat ar na héifeachtaí a
bhaineann le fuacht gaoithe nuair
a bhíonn tú ag taisteal go tapa;

■ Bíodh griansciath ar bord agat –
fachtóir 15+;

■ Má tá bád inséidte nó Bád
Inséidte Dolúbtha á úsáid agat,
cinntigh go bhfuil na feadáin uile
líonta i gceart;

■ Corda chun an inneall a stopadh
– Caith ceann acu seo i gcónaí,
agus déan é a thástáil sula
bhfágann tú an leaba loinge;

■ Inniúlacht agus Scileanna –
Cinntigh go bhfuil oiliúint chuí
faighte agat maidir le feidhmiú
agus tréithe láimhseála an
chineáil báid atá in úsáid agat.

5.8.2 Ar an uisce
■ Coinnigh súil mhaith timpeall ort,

go háirithe agus tú sna príomh-
sheolbhealaí loingseoireachta.

■ Tabhair aird ar theorainneacha
luais ainmnithe, go háirithe nuair
atá tú ag dul trí ancaireachta, in
aice le muiríne agus ceantair a
bhíonn in úsáid ag snámhóirí;

■ Bíodh tuiscint agat ar an
scuabadh a chruthaíonn do bhád,
go háirithe nuair a bhíonn tú in
aice le, nó ag dul thar bháid eile;

■ Bíodh tuiscint agat ar an méid is
féidir leat a dhéanamh – bíodh do
chumas agus inniúlacht ar eolas
agat;

Níl cead ag daoine faoi 16 bliain
d'aois a bheith i gceannas ar

bhád cumhachta/spóirt .i.
árthach a bhfuil in ann luasanna
níos mó 17 muirmhíle a bhaint

amach
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■ Bíodh tuiscint agat ar an méid is
féidir leis an mbád a dhéanamh;

■ Déan na cúltacaí breosla a
sheiceáil go rialta;

■ Ná cuir ualach rómhór ar an
árthach – dearadh na hárthaí seo
d’uasmhéid daoine. Má tá
comhartha CE ar an mbád,
léireofar an uimhir seo ar an
bpláta CE ar an transam;

■ Cinntigh go bhfuil trealamh uile an
bháid daingean;

■ Cinntigh go bhfuil na daoine uile
sa bhád daingean agus bain úsáid
as na suíocháin agus greamáin
láimhe atá ar fáil;

■ Má tá sé i gceist agat dul ag
snámh ó do bhád, déan
machnamh ar a shaorbhord.
Seiceáil roimh ré agus déan
deimhin de go bhfuil modh
oiriúnach ann le dul ar ais ar an
mbád ón uisce.

5.9  Sciáil Uisce/Marcaíocht
Marbhshrutha agus síob
thar ceann téide
Ba cheart go mbeadh a fhios ag
daoine atá páirteach i
ngníomhaíochtaí tarraingthe cosúil
le sciáil uisce, clársheoltóireachta
srutha agus fáinní inséidte a
tharraingt, srl faoi na nithe seo a
leanas:
■ Ní mór GSP/ seaicéad tarrthála a

chaitheamh.
■ Ba cheart go mbeadh breathnóir

ann i gcónaí mar aon leis an
tiománaí báid ar bord an árthaigh
atá á tharraingt.

■ Ní chóir tabhairt faoi síoba thar
ceann téide ach amháin i
gceantair atá ainmnithe go
speisialta, nó i gceantair nach
bhfuil longa nó úsáideoirí uisce
eile ag baint úsáide astu.
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Chomhlacht Árachais faoi na
gníomhaíochtaí seo. 

I gcás sciáil uisce ba cheart go
mbeadh eolas ag an mbreathnóir
agus an sciálaí faoi na gnáthaimh
agus na comharthaí cearta atá ag
teastáil. Moltar go bhfaigheann
daoine aonair oiliúint agus teagasc
feiliúnach.

Is é an Cónaidhm Sciála Uisce agus
Chlársheoltóireachta Srutha na
hÉireann an comhlacht náisiúnta do
sciáil uisce in Éirinn (tá sonraí
teagmhála le fáil in Aguisín 10).

5.10 Úsáid iomaíoch –
Mótarbháid
Is é Cumann Seoltóireachta na
hÉireann an tÚdarás Náisiúnta i
gcomhair rásaíocht mótarbhád in
Éirinn. Eagraítear rásaí ag na
clubanna atá cleamhnaithe leis an
gCumann. Reáchtáiltear an
rásaíocht ar fad de réir rialacha
agus gnáthamh an Union
Internationale Motonautique (UIM),
an comhlacht rialála domhanda.
Leag an UIM amach na riachtanais
do shábháilteacht árthaigh, cáilíocht
scipéara, riachtanais mionscrúdaithe
agus bainistíocht sábháilteachta i
rith rása.
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Clársheoltóireacht 
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6.1 Oiliúint
Moltar go bhfaigheann daoine a
bhíonn ag glacadh páirte i
ngníomhaíochtaí clársheoltóireachta
agus cláir sheaschéaslóireachta
oiliúint fheiliúnach. Tá roinnt
scéimeanna oiliúna agus cúrsaí
ceadaithe clársheoltóra ar fáil.  Is
féidir faisnéis a fháil go díreach ó na
soláthraithe cúrsa (féach ar Aguisín 9
le tuilleadh sonraí a fháil faoi na
soláthraithe cúrsaí).

6.2 Sábháilteacht
Chlársheoltóireachta

6.2.1 Roimh dhul isteach san
uisce

■ Déan do rigeáil a scrúdú le
haghaidh téada atá caite nó
feistithe atá scaoilte.  Bí cinnte go
bhfuil siad uile cléite agus
ceangailte i gceart.

■ Féach ar staid an chláir. Bí cinnte
go bhfuil iall sábháilteachta (i gcás
go bhfuil sí feistithe) idir an clár
agus an rige.

■ Bí cinnte go bhfuil na ceangail
coise agus na heití ceangailte go
cuí.  Déan scrúdú ar bhun an
chrainn seolta.  Bí cinnte go bhfuil
dea-staid ar an bpríomh-alt agus
rian an tseoil.

■ Cuir in iúl do dhuine éigin ar an
gcladach faoin áit a bhfuil tú ag dul
agus an t-am a bheidh tú ar ais.

■ Bíodh páirteanna spártha atá
riachtanach, líne rigeála spártha,
téad tarraingthe 4 méadar, bratach
dayglo nó mionbhladhm agus
feadóg chun aird a tharraingt. Is
féidir na rudaí seo a iompar i

bpóca úma nó i mála básta.
■ Déan seiceáil ar an aimsir áitiúil

agus ar an réamhaisnéis don
cheantar farraige ina bhfuil sé i
gceist agat dul ag seoltóireacht.

■ Seachain a bheith ag seoltóireacht
i ngaoithe farraige agus bí ar an
eolas faoi thionchar na sruthanna
taoide atá in ann tú a tharraingt
amach chun na farraige nó amach
ó do phointe tosaithe.

■ Bí cinnte go bhfuil d’ainm agus
d’uimhir teagmhála marcáilte ar do
chlár.  Nuair is féidir, cuir téip ais-
fhrithchaiteach ar chabhail an
chláir.

■ Ná bí ag seoltóireacht leat féin. Is
fearr é a dhéanamh i gcomhluadar.  
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■ Roghnaigh ionad
clársheoltóireachta aitheanta inar
féidir leat a bheith ag foghlaim ó
chlársheoltóirí eile. Ba cheart do
thosaitheoirí fanacht in uisce faoi
fhoscadh.

■ Bí san airdeall ar fhodhlíthe áitiúla.
Ná bí ag seoltóireacht riamh i
gceantair atá faoi chosc nó i
gceantair atá plódaithe le daoine
atá ag snámh.

■ Seachain gaoithe farraige go dtí
go bhfuil taithí mhaith agat, mar
bíonn sé i bhfad níos deacra a
bheith ag seoltóireacht ar ais i
gcoinne na gaoithe, nuair atá tú
tuirseach nó cloíte.

■ Bí cinnte faoin gcumas atá agat
chun tú féin a shábháil le rig ar bith
a bheadh in úsáid agat.  Má tá tú
in amhras, bain triail as in áit
sábhailte.

■ Bí gléasta i gceart – moltar duit
culaith fhliuch a chaitheamh (ach
amháin má tá sé an-te) chomh
maith le hata, grianbhac agus
muinchillí fada chun tú féin a
chosaint ón ngrian.

■ Moltar gur chóir go gcaithfeadh
daoine a bhíonn ag glacadh páirte
i ngníomhaíochtaí
clársheoltóireachta GSP/seaicéad
tarrthála.

■ Bíodh tuiscint agat ar an teorainn
phearsanta atá agat.  Má tá tú in
amhras, ná téigh amach.

■ Seachain an díhiodráitiú.  Ól go
leor uisce.

6.2.2  Ar an uisce
■ Bí ag seoltóireacht go cúramach

nuair a fhágann tú agus nuair a

fhilleann tú chuig an gcladach,
ionas nach mbuailfidh tú an
talamh nó nach mbuailfidh tú i
gcoinne daoine eile.

■ Na bí ag seoltóireacht níos faide
ón trá ná mar is gá.

■ Seachain imbhualadh.
■ Fan le do chlár, cibé a tharlaíonn.

Is é an cúnamh snámha is mó atá
agat.  Bain úsáid as na
comharthaí guaise láimhe
idirnáisiúnta más gá (ardaigh
agus ísligh do lámha go mall arís
agus arís eile agus iad sínte
amach ó thaobh go taobh).

■ Bí ar an eolas faoi hipiteirme agus
fág an t-uisce má thagann na
comharthaí siúd ort (creathadh,
eanglach agus droch-
chomhordú).

6.3 Cumann Náisiúnta
Tá club comhcheangailte de
Chumann Seoltóireachta na
hÉireann é an Cumann
Clársheoltóireachta na hÉireann
(IWA) agus tá sé mar an gcomhlacht
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rialála do chlársheoltóireacht
iomaíoch. Eagraítear imeachtaí
clársheoltóireachta de réir
threoirlínte sábháilteachta an IWA
(féach ar Aguisín 10 do na sonraí
teagmhála).

6.4 Cláir
Sheaschéaslóireachta (CSC)
Rinneadh forbairt le déanaí ar an
gclár fada surfála traidisiúnta a chuir
céaslaí leo chun uisce ciúin na
lochanna, inbhear agus limistéar
cósta a loingsiú.

Nuair a úsáidtear iad i gcomhair
loingseoireachta (.i. lasmuigh de

ghníomhaíochtaí surfála agus
snámha), féachtar ar CSC mar
árthaí agus tá siad faoi réir
riachtanais na n-árthaí áineasa mar
sin.

Má táthar ag úsáid CSC chun uiscí
ciúine na lochanna, inbhear nó
limistéar cósta a loingsiú, ba chóir
na réamhchúraim seo a leanas a
ghlacadh:

6.4.1 Roimh dhul isteach san
uisce
■ Caith éadach cuí, m.sh. culaith

fhliuch.
■ Caith GSP oiriúnach le feadóg
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chun aird a tharraingt.
■ Faigh oiliúint le soláthraí cúrsa

ceadaithe.
■ Bíodh a fhios agat conas bád eile

a tharraingt ar téide. 
■ Bí san airdeall ar aon fhodhlíthe

áitiúla agus rialacha
loingseoireachta.

■ Iompair raidió VHF láimhe nó fón
póca i gclúdach uiscedhíonach.

6.4.2 Ar an uisce
■ Bí i do snámhaí inniúil.
■ Bí cinnte go bhfuil iall oiriúnach ar

an gclár, agus bain úsáid as.
■ Ná céaslaigh leat féin.  
■ Bí cinnte i gcónaí go bhfuil duine

éigin i dtír ar an eolas maidir le do
shuíomh agus d’am fillidh agus ná

céaslaigh san oíche.
■ Ná céaslaigh ach amháin in uiscí

atá oiriúnach agus sábháilte.
Tuig na heilimintí agus na
contúirtí – gaoithe, réimsí taoide
agus sruth.

81

C
lársh

eo
ltó

ireach
t ag

u
s C

láir S
h

easch
éasló

ireach
ta

6

PartB_ch6_11_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:18  Page 81



82

C
lá

rs
h

eo
lt

ó
ir

ea
ch

t 
ag

u
s 

C
lá

ir
 S

h
ea

sc
h

éa
sl

ó
ir

ea
ch

ta

6.5 Cumann Náisiúnta 
Is é Cumann Seoltóireachta na
hÉireann an comhlacht rialála
náisiúnta do ghníomhaíochtaí Clár
Seaschéaslóireachta in Éirinn (tá
sonraí teagmhála le fáil in Aguisín
10).

6.6 Gníomhaíochtaí eile
uiscebhunacha
Cé go bhfuil an Cód Cleachtais seo
dírithe go príomha ar oibriú
sábháilte d’árthaí inseolta áineasa
áirithe, tá cuid mhaith
gníomhaíochtaí eile uiscebhunacha
lena bhfuil oiliúint, eolas agus
feasacht sábháilteachta cuí chomh
tábhachtach céanna leo.  

Leis an méadú éilimh ar
ghníomhaíochtaí cosúil le surfáil
agus surfáil eitleoige, dírítear aird ar
réimse bileog faisnéise agus
treoirlínte atá ar fáil le féachaint
orthu nó le híoslódáil ar an suíomh
gréasáin  www.safetyonthewater.ie
agus ó Chomhlachtaí ar nós
Sábháilteacht Uisce na hÉireann ar
www.iws.ie agus Cumann Surfála na
hÉireann ag www.irishsurfing.ie.     
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Caibidil 7
Curachóireacht/Cadhcáil
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Tá réimse leathan disciplíní i gceist le
curachóireacht, is iad sin ná cadhcáil
mhara, cadhcáil uisce báin, cadhcáil
toinne, polo, slalom, maratóin, ráibe,
saorstíle agus turais.

Is bád caol éadrom é canú, biorach
ar an dá cheann de ghnáth agus
oscailte ar barr, tiomáinte ag céaslóir
amháin nó beirt atá ina suí nó ar a
nglúine agus iad ag tabhairt
aghaidhe ar an treo ina bhfuil siad ag
taisteal le céasla aonbhoise.

Is bád beag caol é cadhc a
thiomáintear le céasla dhá bhos. 

Sa Chód Cleachtais seo, úsáidtear
an téarma canú le trácht a
dhéanamh ar cadhc freisin.

Tá go leor cúraimí sábháilteachta
bunúsacha ann ar cheart a chur i
bhfeidhm le haon imeachtaí
curachóireachta, is cuma cén cineál
atá ann.

7.1 Oiliúint
Déan cúrsa oiliúna aitheanta faoi
úsáid cheart an churaigh atá i gceist
agat a úsáid. Bí go hiomlán ar an
eolas faoi na druileanna tarrthála cuí,
agus teicnicí féin-réitithe .i. Eskimo
roll srl. Déan cleachtadh ar na
druileanna seo le baill eile den
ghrúpa. Tá scéim chuimsitheach
oiliúna agus creidiúnaithe ag Aontas
Canúála na hÉireann, a chlúdaíonn
curachóireacht ar aibhneacha, ar an
bhfarraige agus i gcuracha oscailte
(féach ar Aguisín 9 do shonraí ar
sholáthraithe na gcúrsaí).

7.2 Roimh dhul isteach san
uisce
■ Bí cinnte gur snámhaí cumasach

tú agus go bhfuil tú in ann
maireachtáil san uisce sna
háiteanna ina mbeidh tú.

■ Déan cúrsa Garchabhrach agus
cúrsa tarrthála.

■ Ná téigh amach i d’aonar riamh,
téigh ag curachóireacht i
gcomhluadar i gcónaí.

■ Ná bí ag úsáid curacha má tá tú
faoi thionchar alcóil nó drugaí.

■ Scrúdaigh d’árthach agus do
threalamh go cúramach.  Bí cinnte
go bhfuil an t-ábhar snámhachta
ceart ann agus go bhfuil an
tsnámhacht chéanna scaipthe i
gceart agus daingnithe taobh istigh
den chabhail.

■ Bí cinnte go bhfuil an phlocóid
feistithe i gceart.

■ Ná bain úsáid as an gcurach mura
bhfuil tú cinnte go bhfuil sé uisce-
obach. Ná bain úsáid as báid a
bhfuil deisiú sealadach déanta
orthu.

■ Má tá trealamh sa bhreis á iompar,
bí cinnte nach bhfuil ualach
rómhór ar an gcurach.

■ Bain úsáid as deic scairde a bhfuil
scaoileadh tapa air pé áit a bhfuil
sé bainteach leis, agus bí go
hiomlán ar an eolas ar an úsáid
atá leis.

■ Nuair atá deic scairde in úsáid, bí
cinnte go bhfuil dea-staid ar an
bhfáinne greama agus go bhfuil sé
faoi fhad láimhe.

■ Bí cinnte go bhfuil d’ainm agus do
sheoladh teagmhála scríofa go
buan ar an gcabhail. Moltar go
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mbeadh stráicí de théip lonrach
greamaithe don chabhail.

■ Bí cinnte go bhfuil fáinní
greama/téada tarraingthe feistithe
leis an gcabhail. Ba chóir línte
deice fad loinge a bheith suiteáilte i
gcadhcanna atá níos faide ná 270
cm ar fad.  Ba chóir cowtail a
shuiteáil i gcadhcanna atá níos
giorra ná 270 cm ar fad.

■ Bí cinnte go bhfuil duine freagrach
ar an eolas faoi d’imeacht, an áit a
bhfuil tú agus an t-am a fhillfidh tú.

■ Bí cinnte go bhfuil fón póca nó
raidió VHF mara agat i gclúdach
cuí uiscedhíonach chun cabhair a
lorg i gcásanna éigeandála.

■ Níl canúnna oscailte oiriúnach don
fharraige.

■ Ba chóir go mbeadh tacaí coise
cuí ag gach cadhc.

7.3 Trealamh Sábháilteachta
Pearsanta
■ GSP/seaicéad tarrthála (féach ar

Aguisín 5).

■ Ba cheart go mbeadh an GSP
feistithe le feadóg chun aird a
tharraingt, go mbeadh dath an-
sofheicthe air agus go mbeadh sé
feistithe le stráicí ais-
fhrithchaiteacha.

■ Bí cinnte go bhfuil tú gléasta i
gceart don ghníomhaíocht atá i
gceist, don áit atá i gceist agus
don tráth den bhliain atá ann.

■ Bí ar an eolas faoin mbaol atá le
heipiteirme nuair atá daoine fliuch
agus gan foscadh ón aimsir.

■ Ma tá tú ag céaslú ina áit a bhfuil
baol gortaithe don cheann, ba
cheart an clogad cuí a
chaitheamh.

■ Agus tú ag dul le fána ar
aibhneacha iargúlta Grád 3 nó
níos airde, agus nuair atá tú ag
cadhcáil mara, ba chóir duit
Rabhchán Pearsanta Aimsiúcháin
(PLB) a iompar. Cuirfidh seo ar do
chumas foláireamh luath a
thabhairt do na seirbhísí tarrthála i
gcás éigeandála. 
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7.4  Cadhcáil Mhara
Ba cheart do chadhcadóirí mara
na réamhchúraimí breise seo a
leanas a chur san áireamh freisin:
■ Bí ar an eolas faoi réamhaisnéis

na haimsire agus réamhaisnéis an
cheantair fharraige.  Ná bí ag
cadhcáil ach laistigh de do
theorainn agus do chumas
pearsanta féin. Ní ceart ach do
dhuine a bhfuil an-chuid taithí acu
curachóireacht a dhéanamh i
bhfórsa gaoithe 4 nó níos láidre.

■ Bí ar an eolas maidir leis na cúinsí
taoide san áit ina mbeidh tú.

■ Bí ar an eolas faoin tionchar atá ag
an ngaoth agus an taoide ar staid
na farraige.

■ Tabhair leat cairt den cheantar ina
bhfuil tú.  Ba chóir go mbeadh sé
lannach agus é greamaithe de
chabhail an chadhc.

■ Tabhair compás láimhe leat.
■ Bí cinnte go bhfuil duine ainmnithe

ar an gcladach atá ar an eolas faoi
do thuras, d’amanna imeachta
agus fillte.

■ Bíodh plean an aistir agat chomh
maith le pleananna éigeandála eile
.i. áit tuirlingte atá sábháilte, srl.

■ Ná bí amuigh leat féin sa chadhc –
bíodh comhluadar agat.

■ Má tá tú iompaithe béal faoi agus

ar snámh lasmuigh de d’árthach,
fan leis.  Tá sé níos sofheicthe do
tharrthálaithe agus tá fachtóir ard
snámhachta aige.  Ná déan
iarracht dul ag snámh chuig an
gcladach mura bhfuil tú ina aice
leis.

Ba cheart an trealamh seo a leanas a
chur san áireamh:
■ Bladhmanna
■ Téad tarraingthe/mála caite
■ Tóirse
■ Scian Chuí
■ Raidió VHF Uiscedhíonach.
■ Aonad GPS Soghluaiste
■ EPIRB Pearsanta
■ Trealamh Garchabhrach
■ Bia/deoch spártha
■ Éadromán/iall don chéasla
■ Griansciath agus hata gréine

Ba cheart go mbeadh trealamh
riachtanach á iompar ag an duine nó
i mála greama snámha ar féidir greim
a fháil air go héasca.

7.5 Cadhcáil
Abhann/Curachóireacht 
Ó thurasóireacht ar uisce mall Grád 1
i gcuracha oscailte nó i gcadhcanna
siamsaíochta, go reathaíocht ar uiscí
garbha  ina mbeadh coraí
garbhuisce, easa agus gnéithe ar
nós stopalláin agus criathair tá
réimse cadhcáil abhann ann.   Tá
cadhcáil saorstíle ar an gcineál
cadhcála is déine.  Níor chóir ach do
dhaoine oilte, inniúla an
ghníomhaíocht seo a thriail.
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Chomh maith leis na
réamhchúramaí sábháilteachta
bunúsacha atá luaite cheana ní
mór d’úsáideoirí aird a thabhairt ar
na seiceálacha agus an
chomhairle bhreise seo a leanas:

■ Scrúdaigh na cabhlacha le fáil
amach an bhfuil damáiste orthu
roimh dhul isteach san uisce;

■ Ba chóir staidéar a dhéanamh ar
aon bhaol ceilte, stumpaí,
sruthanna, srl, ar chúrsa ar bith atá
i gceist sula gcuirtear na báid san
uisce;

■ Ní chóir do bháid feidhmiú ina
n-aonar riamh ar réimse uisce ar
bith;

■ In áiteanna diana deacra, ba chóir
lucht tarrthála/slánaithe a bheith
bunaithe ar an mbruach, agus iad
oilte agus feistithe chun teacht i
gcabhair go mear ar dhaoine atá i
gcruachás;

■ Bíodh uimhreacha teagmhála le
haghaidh na n-údarás cabhrach
leighis/tarrthála/ coimeádaithe glas
ar fáil ar an láthair;

■ Bíodh snámhacht chuí sna
cadhcanna;

■ Faigh oiliúint Gharchabhrach agus
bíodh Fearas Garchabhrach leat
ar thurais abhann;

■ Má tá mála caithimh á iompar agat
tabhair leat scian chomh maith;

■ Ag brath ar dheacracht na
habhann, smaoinigh ar chuid
díobh seo a leanas a bhreith leat:
o  Céaslaí scoilte;
o  Irisí caolrabhaisc agus

cairbinéirí;
o  Téip duchta;
o  Éadaí tirime;
o  Foscadán grúpa;
o  Bia agus airgead;
o  Lasáin/lastóir.

■ Tabhair aird ar ghrádú na habhann
agus ar leibhéal an uisce, sula
dtugann tú faoi. Liostaítear na
gráid dhifriúla sa Tábla ar an
gcéad leathanach eile.
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Tá tuilleadh sonraí ar leibhéal an
ghrádaithe abhann ar shuíomh
gréasáin Aontas Canúála na
hÉireann   (http://canoe.ie/river-
grading-and-area-definitions). 
■ Bí ar d’fhaichill go háirithe nuair atá

coinníollacha tuile ann.
■ Scrúdaigh titim nach bhfuil aithne

agat air sula ritheann tú é; tabhair
faoi deara gur féidir le titim athrú
agus go bhféadfadh contúirtí nua a
bheith ann (m.sh. crainn a thit
anuas, srl). Cuir tarrtháil ar an
mbruach ar fáil mar is cuí.

■ Téigh i gcomhairle le Fógraí Mara
Uiscebhealaí Éireann agus
coimeádaithe glas le haghaidh
faisnéise áitiúla.

■ Ba chóir do ghrúpa cadhcála atá ag
dul le fána ar aibhneacha iargúlta
Grád 3 nó níos airde Rabhchán

Pearsanta Aimsiúcháin cláraithe
(PLB) a iompar.  Cuirfidh seo ar do
chumas foláireamh luath a
thabhairt do na seirbhísí tarrthála i
gcás éigeandála.

■ In aibhneacha le ardráta srutha
agus tréimhsí fada fánsruthanna,
moltar gur chóir do ghrúpaí
cadhcála raidiónna uiscedhíonacha
a chur san áireamh chun ligean do
chumarsáid idir baill an ghrúpa
nuair nach bhfuil líne amhairc ar
fáil.

7.6 Cumann Náisiúnta
Is é Cumann Canúála na hÉireann
an cumann náisiúnta le haghaidh
imeachtaí curachóireachta agus
cadhcála in Éirinn (tá sonraí
teagmhála le fáil in Aguisín 10).

Grád I:
Uisce Ciúin

Uisce atá ina stad nó ag gluaiseacht an-mhall
agus gan aon bhaic.

Grád II:
Réasúnta Deacair

Tá bealach soiléir síos an abhainn ach tá baic
éasca inti. D’fhéadfaí poill bheaga agus titim
bheag a bheith inti.  Tá áiteanna ina n-éiríonn an
sruth níos tapa. Tá rogha bealaí inti.

Grád III:
Deacair

Tá cúrsa inti ar féidir a aithint go héasca ón uisce.
D’fhéadfaí tonnta a bheith neamhrialta. D’fhéadfaí
go leor bollán agus baic a bheith inti. Tá poill agus
foghail bheaga inti. Moltar iniúchadh a dhéanamh.

Grád IV:
An-Deacair

Níl an cúrsa soiléir i gcónaí agus moltar iniúchadh
a dhéanamh Tá fánsruthanna leanúnach inti agus
beag iad bristeacha amach. Tá poill
cumhachtach. Teastaíonn ainliú leanúnach le
smacht cruinn agus cinnteoireacht mhaith.

Grád V:
Fíordheacair

Iniúchadh riachtanach mar d’fhéadfaí contúirtí
dáiríre a bheith inti. Is tréithe iad an ghráid seo
titim mhór, pasáistí caola, blocshruthanna an-
chasta, uisce a bhíonn de shíor ag athrú agus
poill dheacra. Tá deacrachtaí inti go leanúnach.

7

PartB_ch6_11_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:18  Page 88

http://canoe.ie/river-grading-and-area-definitions
http://canoe.ie/river-grading-and-area-definitions
http://canoe.ie/river-grading-and-area-definitions


Caibidil 8
Báid Rámhaíochta

89

PartB_ch6_11_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:18  Page 89



Tá báid rámhaíochta sa ‘Stíl
Oilimpeach’, curacháin agus coití
rásaíochta agus curacha traidisiúnta
rásaíochta san áireamh sa
Rámhaíocht.

8.1 Oiliúint
Moltar go bhfaigheann rámhaithe
oiliúint fheiliúnach.  Tá roinnt
scéimeanna oiliúna agus cúrsaí
ceadaithe ar fáil agus is féidir faisnéis
a fháil go díreach ó na soláthraithe
cúrsa lena n-áirítear Cumann
Rámhaíochta na hÉireann (féach ar
Aguisín 9 le tuilleadh sonraí a fháil
faoi na soláthraithe cúrsaí).

8.2 Báid rámhaíochta de stíl
oilimpeach
Úsáidtear na báid seo sna
himeachtaí rámhaíochta sna Cluichí
Oilimpeacha agus tá Cumann
Rámhaíochta na hÉireann á rialú in
Éirinn. Ní mór cloí leis na pointí
sábháilteachta seo i gcónaí.

Ní mór oiliúnóir agus/nó bád
sábháilteachta a bheith i láthair i
gcónaí.  Ní mór do na cáilíochtaí cuí
a bheith ag lucht láimhseála báid
sábháilteachta dá leithéid agus ba
chóir marcanna nó bratacha
rabhaidh a bheith ar na báid mar
fhógra d’árthaí eile sa cheantar go
bhfuil báid rámhaíochta san uisce.

Ba chóir go mbeadh na míreanna
trealaimh seo a leanas á n-iompar ag
an oiliúnóir nó ag an mbád
sábháilteachta:
■ Taoscaire oiriúnach 
■ Caidéal inséidte oiriúnach – má tá

bád inséidte á úsáid mar bhád
tarrthála

■ Mála caithimh le 10 m ar a laghad
de líne snámhach

■ Fearas chun comhartha fuaime a
dhéanamh – bonnán le cumhacht
aeir nó aerasóil 

■ Blaincéid nochtadh teirmeach
■ Baoithe tarrthála nó GSP/seaicéid

tarrthála breise chun cuidiú le
daoine san uisce 

■ Trealamh Garchabhrach Oiriúnach
■ Ancaire agus líne 
■ Scian
■ Corda múchta innill d’úsáid

oibreoir an innill
■ Céasla
■ Greamáin oiriúnacha láimhe ar

thaobh an bháid – chun cabhrú leo
siúd atá á dtarrtháil.

Ba chóir do gach duine atá páirteach
a bheith ar an eolas faoi na
riachtanais atá leagtha síos ag
Cumann Rámhaíochta na hÉireann
ina Chód Sábháilteachta Uisce.

8.3 Déantús báid agus
trealamh
■ Ní mór an trealamh rámhaíochta

uile a choinneáil i ndea-ord agus
cigireacht rialta a dhéanamh air.

■ Ní foláir urranna snámhachta atá
suite i dtosach agus ar chúl an
bháid a iniúchadh lena chinntiú go
bhfuil dea-ord orthu agus go
bhfeidhmeoidh siad mar ba cheart.
Ba chóir báid a láimhseáil go
cúramach agus go cuí i gcónaí
agus iad lasmuigh den uisce, chun
damáiste dá gcabhail nó gortú do
chriúnna agus do lucht féachana a
sheachaint.
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■ Ba chóir báid a scrúdú nuair a
chuirtear san uisce iad sula dtéann
an criú ar bord lena chinntiú go bhfuil
siad sábháilte, nach bhfuil uisce a
ligean isteach acu agus go bhfuil
gach páirt a ghluaiseann ag
feidhmiú. 

■ Caithfidh srianta agus meicníochta
mearscaoilte a bheith ag oibriú go
maith ar bháid a bhfuil bróga feistithe
iontu.  Moltar go mbeadh strapaí
Velcro seachas iallacha lása ar
bhróga socraithe.

■ Cinntigh go bhfuil plocóidí aerála
socair ina suíomh, agus go bhfuil
sclóinte, athchabhlaigh, suíocháin,
srl daingnithe.

■ Bí cinnte go bhfuil gach gléas
stiúrtha ag obair.

■ Ba chóir sculanna agus cnaipí rámha
a scrúdú lena chinntiú go bhfuil siad
daingean agus socraithe i gceart.

■ Bíodh lainsí oiliúna san uisce i
gcónaí nuair atá árthaí rámhaíochta
á n-úsáid. Ní mholtar do dhaoine dul
amach leo féin gan choimirce agus,
má dhéantar é sin, ba chóir go
mbeadh duine ainmnithe ar an
talamh ar an eolas faoi amanna
imeachta, ceann scríbe, agus
amanna fillte.

■ Ba chóir go mbeadh gach duine atá
ag glacadh páirt i ndeá-shláinte,
agus ábalta 100 m a shnámh in
éadaí éadroma.

■ Ba chóir do gach ceann feadhna báid
GSP/seaicéad tarrthála formheasta a
chaitheamh i gcónaí.

Níor cheart báid a úsáid istoíche mura
gcloíonn siad le riachtanais na
Rialachán Idirnáisiúnta Imbhuailte
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chóir báid a úsáid i gcoinníollacha
aimsire nó taoide a chuirfeadh
isteach ar a saorbhord íseal agus ar
a gcobhsaíocht.

Ba chóir do chinn fheadhna, oiliúnóirí
agus criúnna a bheith eolach faoi aon
dainséar nó baol a d’fhéadfadh éirí
as na coinníollacha áitiúla taoide,
srutha nó gaoithe atá ann. Nuair atá
rásaíocht comórtais ar siúl, caithfear
cloí go hiomlán le Cód
Sábháilteachta Uisce Cumann
Rámhaíochta na hÉireann

8.4 Curacháin rásaíochta
cósta/Curacha rásaíochta
traidisiúnta
■ Ba chóir do chriúnna atá ag rásáil

na mbád seo GSP/seaicéid
tarrthála a chaitheamh i gcónaí.

■ Ba chóir go mbeadh fearais i
ngach bád chun aird a tharraingt
(Bonnán Aerasóil).

■ Níor chóir d’Oiliúnóirí/Criúnna na
báid seo a láimhseáil in uiscí atá
thar chumas na gcriúnna nó na
mbád.

■ Ba chóir go mbeadh an trealamh
cuí ag báid oiliúna/tarrthála a
bheadh ag freastal agus iad á
bhfeidhmiú ag oibreoirí inniúla.

8.5 Cumainn Náisiúnta
Is é Cumann Rámhaíochta na
hÉireann an bord rialúcháin don
rámhaíocht in Éirinn agus déanann
sé ionadaíocht ar bhreis is 100 club
timpeall na hÉireann (Féach ar
Aguisín 10  i gcomhair sonraí
teagmhála).

Tá an Cónaidhm Rámhaíochta
Chósta na hÉireann mar an
gcomhlacht rialála don rámhaíocht
chósta in Éirinn (féach ar Aguisín 10
le haghaidh sonraí teagmhála).
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Caibidil 9
Báid Chairte/
Fostú Báid Lom
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Glactar le báid a chuirtear ar fáil ar
cíos le scipéir agus criú mar Bháid
Phaisinéara agus ní mór suirbhé
agus ceadúnú a dhéanamh orthu
leis an Oifig Shuirbhéireachta Mara
den RMÉ. Tugtar báid
chairtfhostaithe nó báid loma ar cíos
ar bháid a chuirtear ar fáil gan criú
agus le húsáid ag daoine
príobháideacha.

Tá réimse bád ar fáil ar cíos don
phobal.  Ina measc, tá:
■ Cúrsóirí Cábáin ar uiscebhealaí

na Sionainne.
■ Báid seoil a úsáidtear ar aistir

chósta fhada.
■ Báid a úsáidtear le haghaidh

slatiascaireachta ar locha intíre.
■ Báid lae le haghaidh turais áitiúla

(ar an gcósta nó intíre).
■ Báidíní Seoil.
■ Clársheoltóirí.
■ Báirsí.

Tá roinnt cumainn chairtfhostaithe
ann le cód feidhmiúcháin a gcloíonn
a gcuid ball leis, maidir le míreanna
ar nós:
■ Trealamh sábháilteachta ar fáil.
■ Teorannacha feidhmiúcháin do na

báid.
■ Oiliúint agus cleachtadh do

chustaiméirí ar bháid a láimhseáil.
■ Cúltaca práinne agus cothabháil.

Ag brath ar chineál an bháid atá á
chairtfhostú agus an cúrsa
beartaithe taistil, éileoidh roinnt
oibreoirí go gcruthóidh custaiméirí
leibhéil cumais a shásaíonn an
comhlacht.

Ba chóir do bhaill den phobal a
bhfuil sé i gceist acu árthaí dá
leithéid a fháil ar cíos fiosrú den
chomhlacht báid faoi na ceisteanna
a liostaítear in ailt 9.1 go 9.3. 

9.1 Oiliúint
Cé go gcuireann oibreoirí áirithe
scéim chuimsitheach oiliúna ar fáil,
le teagasc pearsanta agus
fístéipeanna san áireamh, b’fhéidir
nach gcuirfeadh oibreoirí eile.
Roimh imeacht ar bhád ar bith, ba
chóir do chustaiméirí treoir a lorg ón
úinéir/oibreoir maidir leis na
míreanna seo a leanas a bhaineann
go háirithe leis an mbád atá á fháil
acu:
■ Feidhmiú an innill, feidhmiú cnaipí

agus seiceáil bunúsach ar an
innill san áireamh.

■ Feidhmiú práinne threalamh an
bháid – m.sh. stiúradh práinne,
modhanna eile chun an t-inneall a
thosú, úsáid an ancaire.

■ Láthair gach píosa den trealamh
sábháilteachta (GSP/seaicéid
tarrthála san áireamh).

■ Feidhmiú an trealaimh
sábháilteachta: GSP/seaicéid
tarrthála a chur ort, bladhmanna
guaise agus raidió san áireamh
de réir an chineál báid atá ann.

■ Suíomh an ghléis mhúchta tine
agus conas é a úsáid (má
bhaineann sé le cineál an bháid).

■ Modhanna chun bodharuisce a
phumpáil.

■ Gníomhaíochtaí i gcás suí ar an
talamh.

■ Treoir maidir le bád a láimhseáil,
ina measc feistiú taobh le taobh,
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dul ar chúl, ainliú i gcás duine i
bhfarraige, agus gnáthaimh
théarnaimh (taispeántas gearr
praiticiúil a bheadh i gceist leo
seo).

■ Sonraí faoin gceantar feidhmithe,
coinníollacha aimsire áitiúla,
léarscáileanna/cairteacha, Fógraí
Mara mar is cuí.

■ An líon is mó daoine/bagáiste ar
féidir leis an árthach a iompar.

■ Pointí teagmhála do na seirbhísí
tarrthála, cainéil raidió, agus
uimhreacha gutháin phóca
ábhartha.

Cuirtear cúrsaí ar fáil ag
eagraíochtaí éagsúla (féach ar
Aguisín 9).

9.2 Árachas
■ An bhfuil clúdach árachais ar an

mbád?

■ Cad é réim an chlúdaigh
árachais?

■ An bhfuil aon srianta nó
coinníollacha (oiriúnacht an bháid
le húsáid ar chanálacha nó
comhlíonadh ceadúnais mar
shampla) a bhaineann leis an
gclúdach árachais?  

Mura gcloítear le téarmaí agus
coinníollacha árachais, seans go
gcruthófar deacrachtaí agus go
gcuirfear an t-árachas ar neamhní.

9.3 Íosmhéid trealamh
sábháilteachta ar bord
Ba chóir go mbeadh íosmhéid
trealamh sábháilteachta i ngach bád
a chuirtear ar cíos gan scipéir, de
réir mar atá molta i dTábla E i
gCaibidil 2 agus Tábla F i gCaibidil
3, mar a bhaineann siad le réimse
úsáide an árthaigh.
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De ghnáth bíonn árthaigh ar cíos in
uiscí na hÉireann teoranta do
Chatagóirí C, D, E agus F.

Déantar Árthaí Áineasa a rangú i 6
chatagóir:

Catagóir A – Aigéan 
Catagóir B – Amach ón gCósta 
Catagóir C – Cois Cladaigh
Catagóir D – Cois Cladaigh/Inbhir
Catagóir E – Uiscebhealaí intíre,

lochanna móra
oscailte san áireamh

Catagóir F – Uiscebhealaí Intíre –
báid oscailte atá níos
lú ná 7 m ar fad ag
oibriú in aibhneacha
agus ceantair faoi
fhoscadh ar locha faoi
choinníollacha
measartha aimsire.
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Tugann Caibidil 10 treoir bhunúsach
maidir le sábháilteacht ar mhuiríne
agus trealamh a chothabháil.

10.1 Feidhmiúcháin freastail
ar árthaí feistithe 
Uaireanta bíonn báid ar feistiú amach
ón gcósta de bharr srianta taoide nó
doimhneacht snámha agus bíonn
rochtain ar fáil orthu trí bháidín
freastail a seoltar amach ón
gcladach. I gcásanna dá leithéid ina
mbíonn bád freastail á úsáid chun
dul amach chuig árthaí feistithe
agus dul ar bord, ba chóir aird a
thabhairt ar na réamhchúraimí seo
a leanas:

■ Ba chóir don chriú GSP/seaicéid
tarrthála a chaitheamh i gcónaí,
agus an bád freastail á láimhseáil,
agus nuair atáthar ag aistriú chuig
agus ag dul ar bord an árthaigh
fheistithe.

■ Moltar go mbeadh raidió láimhe
uiscedhíonach VHF á iompar ag na
hoibreoirí.

■ Níor chóir do dhaoine atá faoi
thionchar alcóil nó drugaí a bheith
páirteach i ngníomhaíochtaí
freastail.

■ Bí cinnte go bhfuil an bád freastail
faoi dhea-bhail agus feistithe go
hoiriúnach. Má tá báidín inséidte á
úsáid, déan cinnte go bhfuil sé
séidte i gceart agus gur báidín
ilfheadáin í atá in ann fanacht ar
snámh má theipeann ar fheadán
amháin ar bith díobh.

■ Tabhair aird ar choinníollacha
taoide agus gaoithe sula dtosaítear
ar ghníomhaíocht freastail ar bith.

■ Má táthar ag seoladh díreach ón
gcladach, bí cinnte go bhfuil sé
sábháilte imeacht amach ón
bpointe seolta, go bhfuil rochtain
shábháilte air agus nach mbíonn
an iomarca brutha ann.

■ Ba chóir snámhacht bhreise a
fheistiú ar bháid freastail, seachas
na cinn inséidte. Is féidir é a bheith
i bhfoirm feadán tiomnaithe
snámhachta, bloc cúr polaitéine,
nó cuasáin snámhachta atá ina
gcuid suimeálach den bhád.

■ Má tá inneall crochta á úsáid ag
báid fhreastail, ba chóir rámhaí nó
céaslaí a iompar iontu chomh
maith, agus  téad feistithe
oiriúnach.

■ Níor chóir an iomad daoine nó
trealaimh a bheith sa bhád
freastail.  Bíonn pláta treoracha
socraithe ag an déantóir i roinnt
mhaith báid freastail a léiríonn an
líon is mó daoine nó trealamh, nó
an dá cheann araon, ar féidir le
bád freastail a iompar go sábháilte,
chomh maith leis an gcumhacht
innill chrochta is mó ar féidir a
shocrú leis an mbád go sábháilte –
ná sáraigh na huimhreacha seo.

■ Ba chóir deiseanna oiriúnacha a
sholáthar chun dul ar bord an
árthaigh fheistithe, m.sh. dréimire
bordála, geataí rochtana ar ráillí,
srl.

10.2 Sábháilteacht ar
Mhuiríne 
Cé go gcuireann áiseanna muiríne na
tairbhí d’áisiúlacht agus compord
níos mó ar fáil d’oibreoirí bád, ní mór
a thabhairt faoi deara gur féidir le
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muiríne a bheith ina háit
chontúirteach freisin. Tá a lán muiríne
suite in uisce domhain atá faoi
thionchar sruthanna láidre taoide,
oscailte do ghaotha láidre agus an
íosmhéid baic chosanta orthu. Is
féidir le sruthanna taoide láidre a
bheith contúirteach i gcás timpiste. 

Tabhair na teorainneacha luais agus
na “criosanna coiscthe
marbhshrutha” faoi deara i gcuanta,
gar do mhuiríne nó gar do limistéir
snámha. 

Moltar d’úsáideoirí aird a thabhairt
ar na réamhchúraimí seo a leanas
agus feistí muiríne á 
n-úsáid acu nó iad ag gluaiseacht
thart iontu:
■ Caith coisbhearta oiriúnacha

neamhsciorracha.
■ Tabhair aird ar staid dromchla na

ndeiceanna, go háirithe má tá siad
fliuch.

■ Ná cuir aon chonstaic ar thóchair

mhuiríne nó ar leapacha méire le
trealamh/tralaithe.

■ Bí cinnte go gcoimeádtar smacht
ar ghníomhaíochtaí bád a
bhaineann le teacht isteach cois
leapacha muiríne agus imeacht
uathu, agus ná cuir baill den chriú i
mbaol agus bád á fheistiú. Céim
ghearr seachas céim fhada is ceart
a úsáid chun dul ón mbád go dtí
an leaba.

■ Tabhair ar an gcriú uile
GSP/seaicéid tarrthála a
chaitheamh agus bád a thabhairt
isteach nó amach ó leaba
mhuiríne.

■ Ná fág leanaí leo féin ar áis
mhuiríne.

■ Bí cinnte go bhfuil GSP/seaicéid
tarrthála oiriúnacha ar pháistí agus
iad ar an muiríne.

■ Seachain cnapsaic, mála, nó mála
droma a chaitheamh agus tú ar
muiríne, d’fhéadfadh siad a bheith
contúirteach má thiteann tú isteach
san uisce. 
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■ Nuair atá soláthar leictreachais
cladaigh á úsáid, déan cinnte go
bhfuil dea-bhail ar sheoláin reatha,
go bhfuil plocóidí/soicéid cuí orthu,
taca ceart leo agus nach guais
tuisle iad.

■ Ná ceangail le seastán cumhachta
ach amháin de réir threoracha an
tsoláthraí. 

■ Cuir aon locht a thugtar faoi deara
in iúl do bhainistíocht an mhuiríne.

■ Cloígh le gach treoir
sábháilteachta ón mbainistíocht.

■ Bí aireach den bhaol a bhaineann
le bogadh timpeall ar mhuiríne faoi
thionchar alcóil.

■ Tabhair faoi deara cá bhfuil na
baoithe tarrthála agus dréimirí
pontúin le dul ar bord nuair atá tú
ag dul isteach i muiríne ná á fágáil.

10.3 Fánáin
■ Déan iniúchadh ar dhromchla an

fhánáin lena chinntiú go bhfuil sé
saor ó ábhar (m.sh. giolcacha,

feamainn, substaintí ar nós ola nó
gréisc) a d’fhéadfadh cur isteach ar
tharraingt an dromchla d’fheithicil
tarraingthe nó a bheith ina ghuais
sciorrtha don phearsanra.

■ Bí cinnte go bhfuil dóthain
doimhneachta uisce ann chun an t-
árthach a chur amach ar snámh
sula sroicheann an leantóir críoch
an fhánáin.

■ Bí cinnte go bhfuil a dóthain
tarraingthe agus cumhachta ag an
bhfeithicil a úsáidtear chun déileáil
le lainseáil ó fhánán le grádán
géar.  Má tá amhras ort, téigh áit
éigin eile.

■ Moltar feithicil faoi thiomáint ceithre
roth a úsáid má táthar ag seoladh
leantóir bád.

■ Bíodh a fhios agat cá bhfuil an
gléasra tarrthála.

■ Nuair is féidir, ná déan an lainseáil
leat féin. 

■ Bíodh plean agat más rud é go
sleamhnaíonn an fheithicil agus an
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leantóir isteach san uisce in aice
an fhánáin, .i. fuinneoga ar oscailt,
áis snámhachta ar fáil ach ní á
caitheamh.

■ Ná lig d’aon phaisinéir fanacht san
fheithicil agus bád á lainseáil nó á
fáil ar ais agat.

■ Tabhair faoi deara agus lean aon
rabhaidh nó treoracha
sábháilteachta atá curtha in airde
ag úinéir an fhánáin.

■ Tuairiscigh aon ábhar imní
sábháilteachta maidir le staid an
fhánáin do na húinéirí.

10.4 Seoladh ón trá
Tig le seoladh agus aisghabháil
árthaigh as trá ar bith, go háirithe
ceann a mbeadh bruth uirthi, a bheith
an-chontúirteach agus ní mór tabhairt
faoi go cúramach.
■ Faigh comhairle go háitiúil maidir

le suímh atá sábháilte agus
oiriúnach le haghaidh seoladh.

■ Tabhair faoi deara gur féidir le
hathruithe móra tarlú idir imeacht
agus teacht, ag brath ar
choinníollacha taoide agus aimsire.

■ Bíodh aird agat i gcónaí ar
thionchair na gaoithe agus na
taoide ar a chéile sa cheantar.

■ Déan scrúdú ar an réamhaisnéis
áitiúil aimsire sula ndéantar aon
iarracht dul chun farraige.

■ Tabhair aird ar an bhfórsa lena
mbriseann na dtonn ar bhád, agus
an damáiste a d’fhéadfadh teacht
as réabadh isteach sa bhruth.

■ Ná seol an bád má sháraíonn an
bruth 0.5 m, ach amháin má tá
árthach speisialta á úsáid leis an
oiliúint chuí.

■ Caith GSP/seaicéid tarrthála i
gcónaí agus bí cinnte de go bhfuil
gach trealamh scaoilte ceangailte
go daingean.

■ Bí cinnte go bhfuil go leor criú a
bhfuil taithí acu ar fáil.  Ná déan
iarracht lainseáil go leathlámhach.

■ Cuir do chuid pleananna in iúl do
dhuine freagrach ar an talamh,
amanna imeachta agus fillte,
suímh sheolta agus cinn scríbe
san áireamh. Cuir in iúl dóibh i
gcónaí nuair a thagann tú ar ais
slán.

■ Seiceáil leis an údarás áitiúil
ábhartha/na fodhlíthe trá áitiúla
nach bhfuil cosc ar lainseáil trá.

10.5 Cothabháil

10.5.1 Rigeáil
Bíonn lastáil ollmhóra ar na cuidithe
rigeála ar árthaigh sheoltóireachta.
Mura shocraímid iad seo i gceart ag
an tús agus iad a cheartú ina dhiaidh
sin, tig le téada taca, leatóirí nó
crainn teip le strustuirse mar gheall ar
luaineacht san ualach, fiú nuair a
úsáidtear ábhair nua-aimseartha.

Is gá aire leanúnach a thabhairt don
rigeáil agus a bheith de shíor á
scrúdú.  Nuair atá bád i seirbhís, ní
mór a aithint nach mairfidh bunábhair
ar nós cruach dhosmálta, páirteanna
ar nós scriútaí agus teirminéil go deo
agus beidh ort iad a athsholáthar. Ar
mórán bád os cionn 6 méadar ar fad,
is é an nós faoi láthair gan an crann a
bhaint anuas ag deireadh an tséasúir.
Mar thoradh ar sin, bíonn rigeáil ina
seasamh ar feadh na mblianta gan
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scrúdú ceart ar bith a dhéanamh
uirthi.

Ba chóir an chothabháil seo a
leanas a dhéanamh maidir le
rigeáil árthaigh:
■ Ba chóir do dhuine inniúil gach gné

den rigeáil a scrúdú lena shúile. Ba
chóir é seo a dhéanamh go
bliantúil. Mar go bhféadfadh
iniúchadh ceann crainn a bheith i
gceist anseo ag leibhéal ard, níor
chóir ach do dhaoine a bhfuil taithí
acu ar obair lasnairde agus a
úsáideann Cathaoir Bhósain nó a
chomhionann tabhairt faoin obair
seo.

■ Ba chóir scriútaí a iniúchadh do
chomharthaí go bhfuil duail sreinge
saor ó dhamáiste, díchumadh
agus ruaircíní.

■ Ba chóir scrúdú amhairc a
dhéanamh ar theirminéil sreanga
taca deiridh – bíonn claonadh chun
scoilteadh i gcinn rollaithe nó

múnlaithe.  Is féidir teirminéil
Norseman nó Staylock a oscailt
agus scrúdú inmheánach a
dhéanamh orthu más gá.  Déan
cinnte nach bhfuil díchumadh nó
damáiste déanta do chasbhúclaí.

■ Bíodh aird agat ar aois na scriútaí i
do shoitheach.  Má tá árthach á
úsáid go rialta ba chóir
smaoineamh ar athnuachan a
dhéanamh gach 7-10 bliain de réir
úsáide.  Coinnigh na dátaí
athnuachana ar taifead.  Moltar
téada taca a athnuachan de réir a
chéile, agus cuid díobh a athrú
gach bliain.

■ Déan athnuachan i gcónaí le
hábhar, méid agus teirminéil
oiriúnacha.   Moltar go ndéanfaí an
obair seo go gairmiúil.

■ Tabhair aird ar an gcur chuige
ceart chun rigeáil a chur i dtiúin.
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10.5.2 Feidhmiú d’inneall
inmheánach agus cothabháil
Ar árthaí le hinnill istigh, ba chóir na
nósanna imeachta seo a leanas a
dhéanamh roimh imeacht:
■ Féach ar leibhéil ola agus

fuartháin.
■ Scrúdaigh gach ruma le haghaidh

bodharuisce.
■ Deimhnigh go bhfuil na comhlaí

mara go léir ar oscailt.
■ Deimhnigh go bhfuil go leor

breosla ar bord.
■ Agus an t-inneall ag rith, bí ag faire

amach do shileadh ar bith.
■ Sula bhfágtar an duga, deimhnigh

go bhfuil sceitheadh dóthanach
fuartháin thar bord i láthair.

■ Deimhnigh go n-oibríonn an t-
inneall chun tosaigh agus ar chúl
roimh imeacht ón leaba nó feistiú.

■ Ba chóir leibhéil leictrilíte batairí a
dheimhniú go rialta le linn an
tséasúir.

■ Ba chóir córais seafta liáin, agus
bealadh rialta agus scrúdú ar ráta
silte ag na faireoga, a bheith san
áireamh i ngnáthamh cothabhála
an úinéara freisin.

10.5.3 Innill chrochta
Ba chóir na gnáthaimh seo a leanas
a leanúint ar árthaigh a bhfuil innill
chrochta orthu:
■ Ba chóir do theicneoir cáilithe

seirbhísiú a dhéanamh ar an
nGléas Innill ag tús an tséasúir.

■ Bí cinnte go sruthlaítear córas
fuartháin an aonaid le fíoruisce
sula gcuirtear ar leataobh é ag
deireadh an tséasúir.

■ Roimh imeacht, féach ar staid an
chóimeáil liáin/an phionna fiair má
tá a leithéid insuite.

■ Tabhair aird ar na gnáthaimh
chearta tosaithe roimh dhul
amach, go háirithe maidir le bá an
innill le breosla a sheachaint.

■ Má tá inneall dhá-bhuille á úsáid,
cinntigh go mbaintear úsáid as an
meascán ceart d’ola/bhreosla.

■ Ba chóir innill a chrochadh i gceart
ar thrasnán an bháid; agus ba
chóir go mbeadh láinnéar
sábháilteachta ceangailte leis i
gcónaí.

■ Moltar “corda múchta” a úsáid leis
an aonad i gcónaí.

10.5.4 Cothabháil innill
bhliantúil
Sula dtosaíonn gach séasúr, ba chóir
d’úinéirí na gnáthaimh bhliantúla
chothabhála seo leanas a
chleachtadh:
■ Ola agus scagaire a athrú.
■ Uisce a thaoscadh as umair

bhreosla (cinntigh go bhfuil siad
lán de bhreosla sula gcuirtear i
leataobh iad) agus scagairí
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breosla a athnuachan. 
■ Gach píopa fuartháin a scrúdú,

agus seiceáil a dhéanamh ar na
leibhéil frithreo sna córais
fhuartháin. Scrúdaigh gach líne
sceite i gcomhair diomailte nó
silidh.

■ Scrúdaigh na tiománaithe ar
chórais Fuartháin Uisce Farraige
(caidéil Jabsco).

■ Féach ar staid aon chóras tosaithe
bataire.

■ Scrúdaigh staid na n-anóidí atá
faoi uisce.

■ Scrúdaigh staid imthacaí
muirchlaímh an liáin.

■ Bí cinnte go bhfuil gach comhla
múchta uisce farraige sa chabhail
ag feidhmiú i gceart.

10.5.5 Íosmhéid páirteanna
spártha

Do Inneall ar Bord
■ Fearas feanbheilt.
■ Fearas scagaire ola/breosla.
■ Tiománaí spártha uisce farraige

Jabsco agus gaiscéid.
■ Ola innill spártha.
■ Fáisceáin jubilee spártha atá

oiriúnach do na píobáin atá ar
bord.

Do Inneall Crochta
■ Spréachphlocóidí (do innill pheitril).
■ Pionna fiair spártha (má tá a

leithéid de dhíth).

10.5.6 Fearas Uirlise
Ba chóir fearas uirlise oiriúnach
ábhartha a bheith ar bord árthaigh
agus moltar na míreanna seo a
leanas a bheith ann:
■ Tacar scriúirí.
■ Tacar castairí atá bainteach le

gach árthach.
■ Castaire inathraithe.
■ Tóirse.
■ Castaire spréachphlocóide (d’innill

pheitril).
■ Sábh mhiotail beag le lanna

spártha.
■ Greamaire agus greamáin bhíse.
■ Canna ola scaoilte WD40, más

cuí.

10.6 Gás Peitriliam
Leachtaithe/Leachtach
(GPL)

Tá suiteálacha agus fearais Gás
Peitriliam Leachtach (GPL) feistithe i
gcuid mhaith árthaí áineasa, go
príomha i bhfoirm cócaireán.
Cuirtear GPL ar fáil i sorcóirí
brúchóirithe agus is própán, bútán,
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nó meascán den dá ghás a bhíonn
ann de ghnáth.  

Nuair nach láimhseáiltear i gceart
iad, áirítear i measc na gcontúirtí a
bhaineann le córais GPL tine,
pléascadh, dónna agus aisfisce mar
thoradh ar sceitheadh gáis ón gcóras
nó bailiú gáis i ndiaidh teip lasrach
san fhearas.  Tá bás agus caillteanas
maoine ar árthaí áineasa tarlaithe
mar gheall ar imeachtaí dá leithéid.

Tá sé riachtanach go ndéanann
teicneoir cáilithe gach suiteáil agus
aon obair cothabhála nó deisithe
beartaithe go caighdeán formheasta
– (ISO 10239:2014 Árthaí Beaga –
Córais Ghás Peitriliam Leachtach
(GPL)), agus de réir threoracha an
déantóra.

Ba chóir i gcónaí Sorcóirí Gáis:
■ A láimhseáil go cúramach. Ná

hardaigh sorcóir gáis riamh leis an
gcomhla sorcóra; 

■ A stuáil lasmuigh ionas go
scaipfear aon sceitheadh go tapa
san atmaisféar oscailte; 

■ A stuáil ina sheasamh agus
daingnithe ionas nach mbogfaidh
sé;

■ Nuair a stuáiltear i dtaisceadáin ar
an deic iad, bíodh go leor poll
draenála ann chun an gás (atá
níos troime ná aer) a scaipeadh go
sábháilte. 

Ba chóir na fearais sábháilteachta
seo a leanas a fheistiú ar aon
chóras GPL:
■ Comhla aonrúcháin láimhe ar an

sorcóir;
■ Brúrialtán fosaithe atá suite sa

taisceadán stórála chun brú oibre
fosaithe a chur ar fáil don fhearas
úsáidte;

■ Fearas faoisimh brú atá suite ar
nó gar don sorcóir; 

■ Fearas sábháilteachta
uathoibríoch sceite gáis atá suite
ar an sorcóir nó in aice leis, chun
an soláthar gás a scoitheadh i
gcás caillteanais bhrú ó
sceitheadh gáis;

■ Comhla stoptha láimhe atá suite in
aice leis an bhfearas, ach a bhfuil
fáil éasca air chun é a úsáid;

■ Brathadóirí gáis, suite san áit a
bhfuil na fearais suite. Ba chóir do
na brathadóirí a bheith suite in áit
an ruma nó ag leibhéal an urláir
chun sceitheadh gáis bailithe a
bhrath.  Ba chóir go mbeifear in
ann na haláraim a chloisteáil agus
go mbeidís socraithe chun an
soláthar gáis a ghearradh ón
mbuidéal go huathoibríoch;

■ Ba chóir aláraim aonocsaíde
charbóin agus dóiteáin áitiúil a
fheistiú freisin sna háiteanna ina
bhfuil cócaireáin; 

■ Ba chóir gach fearas aonraithe
agus sábháilteachta gáis a bheith
marcáilte go soiléir chun a
fheidhm agus an suíomh oscailte
agus dúnta a léiriú.

Níor chóir ach fearais ar dearadh iad
le húsáid i dtimpeallacht mara a
shuiteáil ar árthach. Ba chóir comhla
stoptha a bheith feistithe ar an
gcócaireán.  Ba chóir go mbeadh
córais faoi réir cothabháil bhliantúil
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ag teicneoir cáilithe agus ba chóir
gach aláram agus comhlaí stoptha
atá ar bord a sheiceáil gach mí ar a
laghad nuair atá an t-árthach in
úsáid.

Ba chóir go mbeadh fearais fosaithe
go daingean don árthach. Nuair a
bhíonn cócaireán suite ar shocrú
giombail, níor chóir srian a chur ar a
shaoirseacht gluaiseachta.

Ba chóir modh aerála sceite a
fheistiú san áit ina bhfuil an fearas
GPL, le duchtáil súite suite ag
leibhéal an urláir nó in áit an ruma.
Ba chóir feananna eastarraingthe a
bheith suite lasmuigh den spás.

Gníomhú Éigeandála
I gcás go mbraitear sceitheadh gáis,
ba chóir na gníomhartha seo a
leanas a dhéanamh:
■ Aonraigh an soláthar gáis ag an

mbuidéal;
■ Múch gach bladhm agus toitín. Ná

hoibrigh aon trealamh leictreach
ná lasc;

■ Aeráil an spás agus bí san airdeall
go bhfuil gás níos troime ná aer
agus ísleoidh sé sna rumaí;

■ Bí san airdeall ar shuíomh an
trealaimh mhúchta dóiteáin;

■ Ná hoibrigh an córas go dtí go
gceartaíonn teicneoir cáilithe an
fabht.

Tá tuilleadh faisnéise agus comhairle
ar fáil i bhFógra Mara Uimh. 37 de
2017 (Suiteálacha agus córais Gás
Peitriliam Leachtach (GPL) a úsáid

ar shoithí trádála, árthaí
iascaireachta, árthaí pléisiúir agus
árthaí mara eile). 

10.7 Coimisinéirí Soilse na
hÉireann
Tá ról tábhachtach ag Coimisinéirí
Soilse na hÉireann (CSÉ) i
sábháilteacht ar an bhfarraige trína
gComharthaí Loingseoireachta (CL),
lena n-áirítear áiseanna raidió ar nós
GPS difréalach (GPSD), Rada-
Rabhcháin (Racon) agus
Uathchórais Aithinte (UCA), mar aon
le háiseanna traidisiúnta amhairc ar
nós tithe solais, baoithe agus
rabhchán.  Tá tuilleadh faisnéise le
fáil ag www.irishlights.ie

10.7.1 Baoithe Cliste Aimsire
Faoi láthair, cuireann Baoithe Cliste
faisnéis loingseoireachta amhairc
thraidisiúnta ar fáil don mhairnéalach
mar aon le faisnéis comhshaoil ar
chósta na hÉireann atá ar fáil ar an
idirlíon, lena n-áirítear:
■ Staid na farraige (Tonnairde,

Tonntréimhse)
■ Staid na haimsire (Luas na

Gaoithe, Treo na Gaoithe, Luas
an tSéideáin, Treo an tSéideáin)

■ Teocht an Uisce.

Tá faisnéis agus aiseolas sonraí ó
bhaoithe aimsire cliste timpeall an
chósta ar fáil ag  
http://www.irishlights.ie/environment/
smart-buoy-sensors.aspx.  
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Caibidil 11
Gnáthaimh Phráinne
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Ní chuireann na nósanna
imeachta a bhfuil cur síos orthu
sa Chaibidil seo cosc ar aon
árthach, árthach tarrthála nó ar
aon duine i nguais, aon mhodh
atá faoina réir a úsáid chun aird a
tharraingt, a suíomh a chur in iúl
agus cabhair a fháil.

11.1 Nós imeachta chun
glao guaise nó éigeandála a
dhéanamh le craoladh
gutha VHF 

11.1.1 Nós imeachta chun
ghlao éigeandála a dhéanamh
le craoladh gutha VHF –
MAYDAY
I gcásanna go bhfuil contúirt
thromchúiseach nó i gcóngar don
árthach nó do dhaoine ar bord, ba
chóir MAYDAY a chraoladh ar
Chainéal 16 leis an aonad VHF ar
ardchumhacht san fhormad seo a
leanas:

“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY,

Is é seo ‘AINM AN ÁRTHAIGH’,
‘AINM AN ÁRTHAIGH’, ‘AINM AN
ÁRTHAIGH’ 
(Abair ainm an árthaigh faoi thrí)

MAYDAY,

‘AINM AN ÁRTHAIGH’

ABAIR SUÍOMH AN ÁRTHAIGH 
(más féidir tabhair an suíomh ó
ghlacadóir GPS, nó treonna ó aon
mharc socair agus an t-achar uaidh,

m.sh. “Suíomh aon mhíle ó Dheas de
Theach Solais Fastnet”)

INIS CÉN CINEÁL GUAISE É 
(m.sh. ag dul go tóin poill, duine i
bhfarraige, tine ar bord, ...)

TABHAIR LÍON NA NDAOINE ATÁ
AR BORD

TABHAIR AON FHAISNÉIS
ÚSÁIDEACH EILE

THART.”

11.1.2 Nós imeachta chun
craoladh práinne a dhéanamh
le VHF – PAN-PAN   
I gcúinsí atá tromchúiseach ach nach
dteastaíonn cabhair láithreach dóibh
agus nuair nach bhfuil aon chontúirt
ar tí a tharlú don árthach ná do
dhaoine ar bord, m.sh. teip
mheicniúil, caillteanas tiomána, ba
chóir craoladh práinne “PAN-PAN” a
dhéanamh ar Chainéal 16 VHF leis
an aonad ar ardchumhacht san
fhormad seo a leanas:
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“PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN,

GACH STÁISIÚN, GACH
STÁISIÚN, GACH STÁISIÚN

IS É SEO ‘AINM AN ARTHAIGH’,
‘AINM AN ARTHAIGH’, ‘AINM AN
ARTHAIGH’ 
(Abair ainm an tárthaigh faoi thrí)

ABAIR SUÍOMH AN ARTHAIGH 
(más féidir tabhair an suíomh ó
ghlacadóir GPS, nó treonna ó aon
mharc socair agus an t-achar uaidh,
m.sh. “Suíomh aon mhíle ó Dheas de
Theach Solais Fastnet”)

INIS CÉN CINEÁL GUAISE É. 
(m.sh. Árthach imithe le sruth, teip
mheicniúil, ...)

TABHAIR LÍON NA NDAOINE ATÁ
AR BORD

CABHAIR AG TEASTÁIL AGUS
AON FHAISNÉIS IOMCHUÍ EILE.

THART.”

11.2 Cineáil de ghlaonna
éigeandála ar raidió
Ó tháinig an Córas Guaise agus
Sábháilteachta Muirí Domhanda
(GMDSS) chun cinn rinneadh roinnt
athruithe ar an gcaoi agus ar an
modh lena gcuirtear tús le glaonna
guaise ó árthaigh.

Tá áis Ghlaoite Roghnach Digiteach
(GRD) ar raidiónna VHF trína
gcuirtear glaoch guaise i gníomh trí
lasc ar leith a bhrú ar an raidió.

Craolann an córas seo ar ghlao
gach-stáisiún ar Chainéal 70.

Do raidiónna gan GRD, fanann
Cainéal 16 mar chainéal éisteachta
do ghlaonna guaise.

D’fhéadfadh dhá rud tarlú mar sin:

11.2.1 Glao Uathoibrithe
Ní oibríonn sé seo ach ar ghléasanna
raidió GRD.  Cuireann an t-oibreoir
tús le glao ar gach stáisiún go
héasca tríd an gclúdach a bhaint den
lasc dearg GRD ar phainéal an raidió
agus é a bhrú.  Craolfaidh sé seo cód
Aitheantais Seirbhíse Soghluaiste
Muirí (ASSM) – sraith de naoi ndigit,
gan aon gníomh eile ón gcriú ag
teastáil.

Chomh maith leis an gcód ASSM, má
bhíonn sé comhnasctha le GPS tig
leis suíomh an bháid a thabhairt
freisin, agus (ag brath ar na
socruithe) d’fhéadfadh sé eolas a
thabhairt faoin gcineál éigeandála atá
ann.

Taispeánfar an fhaisnéis uile ar
phainéal taispeána aon ghléas
glacadóireachta.  Athróidh gléasanna
atá ag craoladh agus ag glacadh go
Cainéal 16 ionas gur féidir breis
faisnéise a chraoladh, m.sh.
teachtaireacht labhartha MAYDAY,
nádúr na héigeandála, srl.

G
n

áth
aim

h
 P

h
ráin

n
e

11

109

PartB_ch6_11_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:20  Page 109



11.2.2 Glao Neamh-
Uathoibríoch
Caithfidh gléasanna VHF gan GRD
brath ar fhormáid thraidisiúnta an
chraolacháin ar chainéal 16 chun
glao MAYDAY a dhéanamh. Bí cinnte
go bhfuil an gléas curtha go cainéal
16 agus go bhfuil sé ag craoladh ar
lánchumhacht.

Is ceart an fhormáid chraolacháin
MAYDAY a bhfuil cur síos air thuas a
úsáid.

11.2.3 Raidiónna Láimhe VHF
a Úsáid
Is féidir trealamh raidió VHF
soghluaiste a úsáid ar bháid bheaga
go háirithe nuair nach mbeadh sé
praiticiúil raidió socraithe VHF a
shuiteáil.  Ba chóir go mbeadh
ceadúnas leis an trealamh seo agus
glao-chomhartha raidió eisithe dó.

Ní bheidh an VHF soghluaiste
ceadúnaithe ach le bheith úsáidte ar
bhád le haghaidh cumarsáide le
stáisiúin chósta, údaráis chuain,
ionaid mhuiríne agus báid eile – níor
chóir é a úsáid ar an talamh.

11.3  Rabhchán Raidió Lena
Léirítear Suíomh Éigeandála
(EPIRB)   
Tá leagan amháin Rabhchán Guaise
ann – an ‘406 MHz’.

Rabhchán 406
Comhartha digiteach é seo a
chlúdaíonn an domhan go léir.  Tá
cód aitheantais uathúil ag

rabhcháin 406 atá mar chuid dá
chomhartha. Nuair atá sé cláraithe i
gceart cuireann an cód uathúil
faisnéis ar fáil faoin mbád atá ag
iompar an rabhcháin. Tá uimhir
theagmhála éigeandála an úinéara
agus an tír chláraithe san áireamh.
Is féidir le satailítí geochobhsaí an
comhartha 406 a fháil ar ala na
huaire.

Is féidir rabhaidh bhréige ó rabhcháin
406 MHz a réiteach le glaoch gutháin
mar go gcraolann na fearais seo cód
aitheantas gur féidir a thrasthagairt le
bunachar sonraí úinéireachta.
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Malin Head
Stáisiúin Raidió Rialaithe

Valentia
Stáisiúin Raidió Rialaithe

Dublin
Stáisiúin Raidió Rialaithe 

Réamhaisnéisí aimsire ag 01:03, 04:03, 07:03, 10:03, 13:03, 16:03, 19:03 agus 22:03 ar na cainéil atá ag obair 

Raidió Gharda Cósta Cheann Málainn
Cainéil VHF 16, 67, 23, 85, GRD 70

MRSC Cheann Málainn

Raidió Gharda Cósta Cheann Ghlinne
Cainéil VHF 16, 67, 24, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Bhá Dhún na nGall 
Cainéil VHF 16, 67, 02, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Bhéal an 
Mhuirthead
Cainéil VHF 16, 67, 83, GRD 70

Raidió Gharda Cósta An Chlocháin
Cainéil VHF 16, 67, 26, GRD 70

Raidió Gharda Cósta na Gaillimhe
Cainéil VHF 16, 67, 04, GRD 70

Raidió Gharda Cósta na Sionainne
Cainéil VHF 16, 67, 28, GRD 70

MRSC Dhairbhre

Raidió Gharda Cósta Dhairbhre
Cainéil VHF 16, 67, 24, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Bheanntraí
Cainéil VHF 16, 67, 23, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Chorcaí
Cainéil VHF 16, 67, 26, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Charn Uí Néid
Cainéil VHF 16, 67, 04, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Bhaile Átha Cliath
Cainéil VHF 16, 67, 83, GRD 70

Raidió Gharda Cósta an Chairlinn
Cainéil VHF 16, 67, 04, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Cheann Chill 
Mhantáin
Cainéil VHF 16, 67, 02, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Ros Láir
Cainéil VHF 16, 67, 23, GRD 70

MRCC Bhaile Átha Cliath

Raidió Gharda Cósta Mhionn Ard
Cainéil VHF 16, 67, 83, GRD 70

Raidió Gharda Cósta Loch Rí 
Cainéil VHF 16, 62

Raidió Gharda Cósta Loch Deirg 
Cainéil VHF 16, 61

11.4 Gréasán Cumarsáide Mara VHF

Garda Cósta na hÉireann
Gréasán Cumarsáide Mara VHF
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Réigiún Cuardaigh agus Tarrthála na hÉireann
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11.5 Uathchóras Aithinte
(UCA)
Is uathchóras rianaithe é an
tUathchóras Aithinte (UCA) a
úsáidtear ar longa agus ag seirbhísí
tráchta árthaí (STS) chun árthaí a
shainaithint agus a aimsiú trí
shonraí a mhalartú go leictreonach
le longa eile atá in aice láimhe.
Úsáidtear UCA go forleathán agus is
uirlis úsáideach é ar bord árthaí
áineasa. Is féidir leis a bheith
cabhrach áthaí níos mó a aithint
toisc nach mór do UCA a bheith ag
árthaí paisinéara. Ní mór do UCA a
bheith ag aon árthach le
holltonnáiste de bhreis is 300 agus
atá páirteach in iomraimh
idináisiúnta, agus ag lastlonga le
holltonnáiste de bhreis is 500 ar
iomraimh bhaile. Tabhair faoi deara
go d’fhéadfadh go bhfuil a lán
árthach nach bhfuil UCA in úsáid
acu. Is uirlis aitheantais é atá
úsáideach ach ní choir é a úsáid
chun imbhualadh a sheachaint toisc
nach bhfuil UCA ar bord gach
árthach. Gné úsáideach eile den
UCA ná go bhfuil méadú ag teacht
ar líon na n-áiseanna
loingseoireachta amhail baoithe
agus tithe solais a bhfuil
trasfhreagróirí acu chun cabhrú le
haitheantas.  Tá trasfhreagróirí
cuardaigh agus tarrthála UCA
(SART) ar fáil freisin atá in ann
cabhrú chun taismeach a aimsiú i
gcás cuardaigh agus tarrthála. 

11.6 Marthanas ar an
bhfarraige 
Is é an bás le heipiteirme nó bá an
baol is mó atá ann do dhaoine a
mbíonn orthu a n-árthach a
thréigean.  Tig le teocht timpeallach
na mara daoine a fhuarú go mear
agus cuireann sé isteach ar a
gcumas cabhrú leo féin agus iad
san uisce.

Tar éis dul ar bord rafta tarrthála is
féidir a bheith cloíte fós ag an
hipiteirme. Ba chóir do dhaoine na
réamhchúraimí marthanais
riachtanacha a ghlacadh.

Braitheann marthanas ar an
bhfarraige, fiú ar feadh tréimhsí atá
measartha gearr, ar an trealamh
ceart, dóthain ullmhúchán agus
eolas faoi theicnící marthanais.

Cuireann roinnt soláthraithe
aitheanta Cúrsa Marthanais Mara
Bunúsach aon lae ar fáil (sonraí ar
na soláthraithe le fáil in Aguisín 9)
ina gclúdaítear gnéithe teoiriciúla
agus praiticiúla de theicnící
marthanais ar an bhfarraige.
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11.6.1 Rafta Tarrthála a
roghnú
Nuair atá rafta tarrthála á roghnú
scrúdaigh an trealamh marthanais atá
leis

Paca ORC 
■ Taomán
■ Bladhmanna Dearga Láimhe (3)
■ Spúinsí (2)
■ Tóirse (le batairí agus bolgán

spártha)
■ Stopalláin ligin (tacar)
■ Caidéal
■ Fearas deisiúcháin
■ Céaslaí (2)
■ Scian sábháilteachta
■ Bileog treorach
■ Ancaire mara
■ Caidhte tarrthála agus líne (30 m

snámhach)

Moltar trealamh breise a iompar i
mála greama oiriúnach.

Paca Seoltóireachta Domhanda
■ Taoscaire
■ Áiseanna cosanta teirmeacha

(málaí marthanais) (2)
■ Piollairí do thinneas farraige (6 cinn

an duine ar a laghad)
■ Málaí do thinneas farraige (1 an

duine ar a laghad)
■ Treoracha marthanais ar an

bhfarraige
■ Bladhmanna Dearga Láimhe (3)
■ Bosca Garchabhrach (agus uisce

chun cabhrú le piollairí a thógáil)
■ Spúinsí (1 an duine)
■ Tóirse (2 séalaithe go buan)
■ Stopalláin ligin (tacar)
■ Scáthán comharthaíochta

■ Caidéal
■ Fearas deisiúcháin
■ Céaslaí snámhacha (2)
■ Cárta comharthaíochta
■ Feadóg
■ Scian sábháilteachta
■ Ancaire mara
■ Leabhar nótaí ‘fliuch’ agus peann

luaidhe
■ Caidhte tarrthála agus líne (30 m

snámhach)

Paca SOLAS B
■ Taoscaire
■ Spúinsí (2)
■ Stopalláin ligin (tacar)
■ Caidéal
■ Fearas deisiúcháin
■ Céaslaí snámhacha (2)
■ Cárta comharthaíochta
■ Bileoga treoracha
■ Tóirse (le batairí agus bolgán

spártha)
■ Táibléid chun muirghalar a chosc

(6 cinn an duine)
■ Líne tarrthála agus caidhte
■ Scian sábháilteachta
■ Ancaire mara (2)
■ Bosca Garchabhrach
■ Mála tinnis (1 an duine)
■ Feadóg
■ Bladhmanna dearga paraisiúit (2)
■ Bladhmanna dearga láimhe (3)
■ Deatach snámhach oráiste
■ Héileagraf
■ Frithchaiteoir radair
■ Áiseanna Cosanta Teirmeacha

(málaí marthanais) (2)

Paca SOLAS A
Mar an gcéanna le Paca SOLAS B
móide:
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■ Fearas iascaireachta
■ Bladhmanna dearga paraisiúit

breise (2)
■ Bladhmanna dearga láimhe breise

(3)
■ Deatach snámhach oráiste breise
■ Uisce (0.5 lítear an duine)
■ Árthach grádaithe óil
■ Ciondáil (10,000 kilojoules an

duine; nach spreagfadh tart)
■ Stánosclóir

Tá sé riachtanach smaoineamh ar
phointí áirithe agus rafta tarrthála á
roghnú:

■ Cuasáin Snámhachta le Dhá
Urrann – ionas nach gcuirtear
snámhacht an rafta i mbaol má
dhéantar dochar d’urrann amháin.

■ Ceannbhrat – cosnaíonn sé an
criú ón síon, laghdaíonn sé an baol
ó nochtadh agus feabhsaíonn sé
an seans nach ndéanfar aisiompú
iomlán má iompaítear an rafta baol
faoi nó má séidtear suas é agus é
bun os cionn.

■ Urlár Inséidte – tugann sé
díonadh breise in aghaidh fuachta.

■ Ancaire Mara – tugann sé
cobhsaíocht mheasartha don rafta
ar an bhfarraige.

■ Cúnamh Bordála – tugann sé an
chabhair atá riachtanach do dhuine
lánghléasta atá ag iarraidh teacht
ar rafta tarrthála as an uisce.

Is gá go ndéanfadh daoine oilte
seirbhísiú rialta ar raftaí tarrthála
chomh minic agus atá leagtha síos ag
an déantóir agus ar chóir cloígh leo i
gcónaí.

Ba chóir raftaí tarrthála a stuáil ar
bord in áit ar féidir iad a imscaradh
go mear. Is féidir iad a stuáil ar an
deic nó i locar a osclaíonn díreach
amach ar an deic.  Más ar an deic a
stuáiltear é, ba chóir don stóras a
bheith in ann drochaimsir a
sheasamh. Braitheann gach rafta
tarrthála ar cheangal a théadáin
feistithe le pointe láidir oiriúnach
chun tús a chur lena séideadh.

11.6.2 Tréigean Loinge
Ní ceart cinneadh a dhéanamh
árthach a thréigean ach nuair atá
géarghá leis. Is minic a thugann bád
a bhfuil damáiste nó éagumasú
déanta dó níos mó cosaint don
chriú, fiú nuair atá an aimsir go holc,
ná mar a bheadh acu dá rachadh
siad isteach san uisce nó dá
ndéanfadh siad rafta tarrthála a
imscaradh.

Ní mór na nithe seo a leanas a chur
san áireamh agus cinneadh long a
thréigean á dhéanamh:
■ Riocht an bháid, cumas tiomána

agus cumhachta.
■ Tuileadh inmheánach.
■ Cumais agus acmhainní pumpála

bodharuisce.
■ Coinníollacha aimsire.
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■ Cumarsáid le háiseanna tarrthála.
■ Bail fhisiceach an chriú.

Má tá árthach á thréigean ar
mhaithe le rafta tarrthála ba chóir
cloí leis na pointí seo a leanas:
■ Bíodh eolas agat faoin gcaoi

cheart lena sheoladh.  Léigh na
treoracha roimh imeacht agus bí
cinnte go bhfuil eolas ag an gcriú
faoi shuíomh an rafta tarrthála
agus an modh imscartha.

■ Do chúrsáil amach ón gcósta: Ba
chóir go mbeadh mála greama
leis an trealamh cuí ar féidir a
aistriú chuig an rafta tarrthála ag
Catagóir A agus B.

■ Sula ndéantar an rafta tarrthála a
sheoladh, deimhnigh nach bhfuil
daoine nó baic san uisce sa
limistéar seolta.

■ Fan go dtí go mbíonn an rafta
tarrthála séidte go hiomlán sula
ndéantar iarracht dul ar bord. Ná
léim síos ar an gceannbhrat. Ná
lig don rafta cuimilt in éadan an
árthaigh atá á thréigean.

■ Más féidir ar chor ar bith é téigh
ar bord an rafta gan dul isteach
san uisce chun tionchar an
fhuachta a laghdú.

■ Mura féidir dul ar bord an rafta
gan dul isteach san uisce
roghnaigh ionad oiriúnach chun
an bád a fhágáil agus tabhair aird
ar staid na mara agus ar
shíobadh an bháid. Cuimhnigh
gur féidir le raftaí tarrthála
síobadh níos tapúla ná mar is
féidir le formhór na ndaoine
snámh.

■ Caith sraitheanna breise éadaigh,

agus ceannbheart san áireamh
chun cailliúint teasa ón gcolainn a
sheachaint. Ba chóir
GSP/seaicéid tarrthála a
chaitheamh i gcónaí.

■ Ná fan san uisce níos faide ná
mar is gá.

Nuair atá an criú uile sa rafta
tarrthála:
■ Ba chóir an t-árthach a ghearradh

saor.
■ Ainligh amach ón árthach agus ó

bhacainn ar bith.
■ Cuir amach an t-ancaire mara.
■ Dún gach oscailt chun teas a

chaomhnú.
■ Tabhair amach táibléid do

thinneas mara.
■ Cuir fairtheoir ar dualgas.
■ Déan cothabháil ar an rafta

tarrthála – séid an t-urlár suas,
déan uisce a thaomadh,
deimhnigh nach bhfuil uisce á
ligean isteach, déan aeráil le
hoscailt bheag.

■ Fan in aice leis an suíomh
deireanach a tugadh roimh
thréigean na loinge

11.6.3 Marthanas san uisce
Mura mbíonn rafta tarrthála ar fáil,
lean na treoracha seo a leanas:
■ Bí cinnte go bhfuil sraitheanna

breise éadaigh á gcaitheamh
roimh dhul isteach san uisce.

■ Caith hata agus más féidir
clúdaigh codanna forimeallacha
den chorp, m.sh. méara,
barraicíní agus aghaidh.

■ Ná léim isteach san fharraige.
Úsáid dréimire taoibh má tá sé ar
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fáil. Seachain bacainní san uisce
in aice leis an gcabhail.
D’fhéadfadh sé a bheith níos fearr
an bád a thréigean ón gceann
tosaigh nó ón gcúl ná óna lár. 

■ Seachain snámh
neamhriachtanach chun
fuinneamh agus teas an choirp a
chaomhnú.

■ Déan grúpa le marthanóirí eile
más féidir ar mhaithe le bheith
níos feiceálaí do lucht tarrthála.

■ Las an solas ar an GSP/seaicéid
tarrthála agus úsáid an fheadóg
chun aird a tharraingt.

11.7 Duine i bhfarraige
agus modhanna tarrthála

11.7.1 Duine i bhfarraige a
tharrtháil
Is dúshlán mór dóibh siúd atá fágtha
ar bord é má chailltear duine i
bhfarraige mar caithfidh siad an t-
árthach a shuíomh go sábháilte in
aice leis an té atá san uisce agus an
duine a thabhairt ar ais ar bord.

Is féidir leis a bheith níos tromchúisí

fós más é an scipéir atá ar iarraidh
agus criú gan taithí ar bord.

Má thiteann duine den chriú thar
bord ba chóir don chuid eile den
chriú na gníomhartha seo a
glacadh:

■ Baoi tarrthála, mála caithimh,
caidhte tarrthála, srl, a imscaradh.

■ Ceap ball den chriú le súil a
choinneáil ar an t-é atá san uisce i
gcónaí ar neamhcheist le cén
ainliú a dhéanann an bád.

■ Ag brath ar chineál an árthaigh,
déan an t-ainliú is gá mar a
léirítear sa rannóg seo a leanas.

■ Eisigh MAYDAY.

Cuir an duine i bhfarraige in aice leis
an mbád agus má tá an duine sin
ábalta go fisiceach, tabhair ar ais ar
bord é le dréimire oiriúnach bordála
nó le hardán snámha.
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Má tá an ball den chriú traochta
nó gortaithe, beidh gá le
modhanna seachtracha slánaithe,
ar nós:
■ Guailleán sainithe slánaithe faoi

ascaill an duine, le háilléir/unlais,
bumaile, srl mar luamháin.

■ Úim shábháilteachta an duine atá
le slánú nó GSP/seaicéad
tarrthála a bhfuil úim mar chuid de
a úsáid.

■ Seol imscartha thar an taobh a
úsáid mar scúp agus tugtha ar ais
trí rigeáil reatha an bháid a úsáid.

■ Freastalaí inséidte a úsáid,
díbholgtha beagán chun an duine
a bhaint as an bhfarraige.

■ Seol an rafta tarrthála agus
slánaigh an duine isteach ann.

■ Ar bháid inséidte, d’fhéadfaí
feadán amháin a dhíbholgadh
beagán chun cabhrú le slánú
duine atá gortaithe nó gan aithne.

Bíonn ardán snámha ar mórán bád
ag a gcúl chun cabhrú le daoine a
bhaint as an uisce.

Ar bháid le hinnill chrochta,
d’fhéadfá an t-inneall a úsáid mar
dhréimire ach é a bheith múchta.

Tarlaíonn frithluail uspóige, le hanálú
neamhrialaithe, anbhá agus strus
cairdiach dá bharr, nuair a thitear
isteach in uisce fuar.  Coinneoidh
seaicéad tarrthála do cheann thar
uisce, a chinnteoidh go n-análaíonn
tú aer.

Tabhair aird ar an mbaol de
hipiteirme a bhíonn ann do dhaoine
a bhíonn tumtha in uisce ar feadh
tamaill.  Bí cinnte go gcoinnítear an
taismeach tirim agus te. Níor chóir
alcól a thabhairt don duine.

Is é atá i gcóireáil hipiteirme ná
triomú, foscadh, agus téamh de réir
a chéile. Ná cuimil corp an duine.
Téigh an duine le blaincéid agus,
más féidir, teas do choirp féin. Cé go
gcabhraíonn blaincéid le duine teas
an choirp a choimeád, ní leor iad
chun hipiteirme a leigheas. Tá sé
ríthábhachtach go ndéantar croílár
an choirp a théamh ar dtús nó brúfar
an fhuil i dtreo an chroí agus seans
go mbeadh sé ina údar báis. 

11.7.2 Bád a stiúradh chun an
duine i bhfarraige a tharrtháil

11.7.2.1  Árthach gan inneall
Bealach simplí le duine a tharraingt
ar ais ar bord:
1.  Cuir an t-árthach i síneadh

“samhaltach” trasnáin (bratóigín
trasna an árthaigh).  Tabhair
roinnt spáis mara duit féin don
ainliú agus cuir eagar ort féin
chun an duine a bhaint den
uisce.

2.  Déan bordáil agus seoladh ar
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malairt síneadh trasnán (an
duine san uisce anois ar an
ngualainn sín).

3.  Tar chuige ar gharshíneadh, ag
éascú na scód sna céimeanna
deiridh. Méadóidh an ródadh
agus tú ag moilliú – bí réidh dó
sin.

4.  In árthach níos mó is fusa teacht
ar thaobh na gaoithe de dhuine
san uisce agus an slánú a
dhéanamh ó thaobh na fothana.

5.  I mbáidín, tar ar thaobh na
fothana de dhuine san uisce
agus déan an slánú ón scriúta
síne.

11.7.2.2  Árthach le hinneall
Chun fanacht chomh cóngarach leis
an duine san uisce agus is féidir:
1. Tar ar aghaidh in aghaidh na

gaoithe ar leathbhord, fág an seol

cinn i gcléit ionas go stopann an
bád (luaimh).

2. Caith téad tarraingthe chuig an
duine san uisce, má tá sé i raon
agus tarraing go leataobh an
bháid é.

3. Mura bhfuil sé i raon an líne:
- tosaigh an t-inneall
- ísligh nó fill an seol cinn
- cuir scód ar an bpríomhsheol i

lár na loinge. 
Bí cinnte nach bhfuil línte ná
scóid ina luí scaoilte ar an deic
nó thar an taobh a d’fhéadfadh
dul i bhfostú sa lián.

4. Tiomáin go taobh na fothana den
duine san uisce agus téigh i dtreo
an duine in aghaidh na gaoitheDuine i 

bhFarraige

Téad tarraingthe
má tá sí i raon

Duine i 
bhFarraige
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1.  Más féidir leat an duine san uisce
a fheiceáil go soiléir, is é an
casadh amhairc 180 céim an
ceann is tapúla.

2.  Má chailleann tú radharc ar an
taismeach, de bharr
drochléargais nó drochaimsire nó
caoi na mara, is bealach maith é
“Casadh Williamson” chun dul go
cúrsa deilíneach a thabharfadh
ar ais ar an lorg tú.  Ón uair atá
an scipéir eolach faoin “duine i
bhfarraige”, cuir an stiúir ar dheis
agus glac cúrsa “bunchúrsa + 60
céim".  Cuir an stiúir díreach ar
clé ansin go dtí go mbíonn
casadh iomlán déanta ag an
árthach a thugann léamh an
chompáis go “bunchúrsa móide
nó lúide 180 céim".  Cuirfidh sé
seo tú ar chúrsa deilíneach agus
beidh ort dul ar aghaidh go mall
le fairtheoir maith mar go mbeidh
an taismeach díreach romhat
amach.

3.  I ndrochaimsir, d’fhéadfadh an
cúrsa deilíneach an mhuir a
thabhairt go cúl an báid, agus sa
chás sin d’fhéadfadh sé a bheith
níos fearr dul chun cinn in
aghaidh na mara go gearr nuair
atá an casadh críochnaithe.

4.  Ná cuir am amú an fhad is atá an
t-árthach ag casadh chun dul
chuig an duine san uisce.  Bí
ullamh don slánú mar go mbeidh
sé ródhéanach nuair atá an
duine le taobh an bháid.
-  Cén taobh a rachaidh tú?
-  Bíodh téad tarraingthe réidh.
-  Caith GSP/seaicéid tarrthála

agus líne tharrthála; mura
gcaitheann, d’fhéadfaí tú a
tharraing sa mhullach ar an t-é
atá san uisce.

5.  Braithfidh an rochtain thosaigh ar
an duine san uisce ar
choinníollacha aimsire agus mara
agus ar chineál an bháid.  Lig don
aimsir cabhrú seachas cur isteach

Duine i 
bhFarraige

Tosaigh ag
laghdú an
luais

Sa treo atá tú ag dul + 180°,
stiúir cúrsa deilíneach

Beidh difríochtaí ann ó bhád go bád
agus ba chóir é a shocrú tar éis tástála

Sa treo atá tú ag dul + 60°, 
cuir an stiúir go géar ar chlé

Cas go géar ar dheis

Duine i bhFarraige
– Tabhair an treo faoi deara
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ort. Stad ar thaobh na gaoithe
agus tar anuas le sruth.

6.  Má tá imní ort go rachaidh tú le
sruth anuas ar an duine, tabhair
cúl an bháid isteach sa ghaoth.
Mura bhfuil muinín agat as do
chumas láimhseála báid nó más
cosúil go dtiocfaidh an bád anuas
ar an duine san uisce, caith téad
tarraingthe chucu agus tarraing
isteach le taobh an bháid iad i
suíomh atá sábháilte don slánú.

7.  Déan cinnte nach bhfuil an lián
ag tiontú nuair atá tú taobh leis
an duine san uisce.

11.8 Tarraingt éigeandála –
tarraingt ar téide a fháil nó a
thabhairt
Ba chóir do gach dream atá páirteach
sa ghníomhaíocht tabhairt faoi
tharraingt le hullmhúchán agus le
cúram.  Má thairgeann bád tarrthála
an RNLI cúnamh, lean treoracha an
cheann feadhna i gcónaí, maidir le
conas glacadh leis an líne agus é a
dhaingniú.

I ngach cás eile, ba chóir aird a
thabhairt ar na nithe seo a leanas:

■ Ba chóir GSP/seaicéid tharrthála a
bheith ar gach ball den chriú atá ag
obair ar an deic.

■ Cuimhnigh ar línte tarrthála agus
úmacha sábháilteachta a úsáid
más gá iad sa riocht ina bhfuil an
aimsir agus an fharraige.

■ Bain úsáid as an líne is láidre agus
is faide atá ar fáil duit.  Nasc roinnt
acu le chéile le snaidhm bhólaine
más gá.

■ Úsáid líne éadrom tarraingthe mar
chéad líne le haistriú idir na báid.
Is féidir an líne tarraingthe trom a
chur trasna trí úsáid a bhaint as an
líne seo.

■ Caithfidh an bád atá ag tairiscint
na tarraingthe a chinntiú nach
dtéann an téad tarraingthe i
bhfostú ina lián nuair atá sé á chur
trasna agus nach mbeidh sé i
dteagmháil leis an mbád
míchumasach.

■ Is féidir téad tarraingthe a chur ar
snámh le sruth go árthach
míchumasach trí úsáid a bhaint as
fiondar.

■ Ba chóir don dá árthach srian
tarraingthe a úsáid chun an téad
tarraingthe a dhaingniú.  Déan
cinnte go mbíonn an t-ualach
scaipthe thar roinnt mhaith
cléiteanna nó baill dhaingne ar an
deic ar mhaithe leis an ualach a
leathadh amach agus le stiúradh
éifeachtúil.  Tabhair faoi deara le
do thoil nach ndeartar cléiteanna
áirithe i gcomhair tarraingtí agus
d’fhéadfaidís a bheith ina nguais
teilgthe nuair a thagann siad faoin
ualach. Mar sin, moltar roinnt
cléiteanna a úsáid mar a léirítear
sa phictiúr.

■ Bí cinnte go mbunaítear modh
aontaithe cumarsáide, le VHF nó
le comharthaí láimhe.

■ Ba chóir don bhád atá ag tarraingt
cur chun bealaigh go mall.  Ba
chóir luas a chur in oiriúint don
árthach atá á tharraingt agus do na
coinníollacha áitiúla farraige.

■ In uisce oscailte, is fearr de ghnáth
tarraingt i líne laistiar.  Ach in uiscí
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cosanta áfach agus nuair atáthar
ag druidim le cainéil agus le
leapacha, d’fhéadfadh sé a bheith
tairbheach athrú tarraingt taobh le
taobh, chun leabú, srl, a éascú.

■ Ba chóir an t-árthach atá á
tharraing a chuir beagán chun
tosaigh ar lár an bháid atá ag
tarraingt agus ceartú a dhéanamh
le spriongaí agus rópaí brollaigh.
Ceadaíonn sé seo láithriú níos
fearr don árthach atá ag tarraingt
trí thionchar roth céasla a liáin féin,
rud a bhíonn á chosc má bhíonn
an bád atá faoi tharraingt laistiar
de láthair stiúir an tuga. Má bhíonn
an bád atá á tharraingt rófhada
siar, éiríonn an t-ainliú an-deacair
mar go mbíonn an dá bhád ag
iarraidh a gcúrsa a athrú sa treo a
bhfuil an bád atá á tharraingt
ceangailte.

11.9 Modhanna tarrthála le
héileacaptair  
I gcás tarrthála le héileacaptar, ba
chóir nóta a dhéanamh de na pointí
seo a leanas agus iad a leanúint:

■ Ullmhaigh go maith roimh ré sula
dtagann an héileacaptar, bí cinnte
go bhfuil an criú ar an eolas faoi na
gnáthaimh chearta.

■ Glan gach bacainn as an deic sula
dtagann an héileacaptar. Déan
cinnte de nach bhfuil aon nithe
scaoilte nó soghluaiste ar an deic.

■ Beidh criú an héileacaptair ag
stiúradh gach gníomhaíocht – lean
gach treoir.

■ Ná lig do ghleo an héileacaptair os
do chionn cur isteach ort. B’fhéidir

go mba ghá ball den chriú a chur
isteach sa bhád chun fanacht i
dteagmháil raidió leis an
héileacaptar mar gheall ar an
ngleo iomarcach ar na deiceanna
lasmuigh.

■ Tabharfaidh an píolóta treoracha ar
leith maidir leis an gcúrsa agus an
treo a theastaíonn uaidh/uaithi tú a
stiúradh. De ghnáth leanfaidh báid
cúrsa a chuirfidh an ghaoth ag 30
céim leis an ngualainn clé.  Is é an
ceathrú clé is fearr a úsáid chun
gníomhaíochtaí tochrais a
dhéanamh.  Tugann sé seo
teagmháil amhairc don phíolóta ar
an mbád agus ar an bhfear
tochrais chomh maith.

■ Mar go bhfuil baol ann go
mbaileodh leictreachas statach de
bharr an héileacaptar a bheith ar
foluain, lean treoracha an phíolóta
go díreach maidir le sreang
díluchtaithe a thalmhú sula
gcuirtear an fear tochrais ar bord.
De ghnáth caitear an sreang sa
mhuir chun leictreachas statach a
dhíluchtú sula dtosaítear ag oibriú.

■ Níor chóir riamh ná ar chúis ar bith
an líne tochrais a cheangal leis an
mbád.

■ Nuair a thagann an fear tochrais ar
bord, glacfaidh an duine sin
ceannas ar gach oibriú ina dhiaidh
sin.  Lean na treoracha a thugtar i
gcónaí.

■ Ná scaoil bladhm paraisiúit
nuair atá héileacaptar ag
feidhmiú in aice láimhe.
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11.10 Bladhmanna
Is bealach an-éifeachtúil iad
bladhmanna chun comhartha a chur
chuig aerárthaigh atá ag dul thar
bráid agus báid atá sa
chomharsanacht go bhfuil árthach i
dtrioblóid agus cabhair de dhíth air.

Úsáidtear trí chineál bladhma mar
chomharthaí guaise:

■ Is san oíche a úsáidtear
bladhmanna dearga láimhe agus
bíonn siad le feiceáil suas le 10
km ón láthair.

■ Is sa lá amháin a úsáidtear
bladhmanna oráiste deataigh
agus bíonn siad le feiceáil suas le
4 km ón láthair ar lá glan.
D’fhéadfaidís a bheith den chineál
láimhe nó cartús snámhach.

■ Tig le bladhmanna roicéid
paraisiúit dul chomh hard le 300
méadar agus is féidir iad a úsáid
chun aird a tharraingt thar raon
níos faide.

Dónn bladhmanna ar feadh nóiméid
amháin agus mar sin ní ceart iad a
úsáid ach nuair atá báid eile agus
eitleáin sa chomharsanacht.

Tá bladhmanna bána ar fáil chun
aird a tharraingt nó chun láthair
bháid a mharcáil.

Pléascáin atá sna bladhmanna agus
ba chóir iad a láimhseáil go
cúramach.  Ba chóir iad a stóráil i
mbosca uiscedhíonach.  Ba chóir a
chinntiú nach bhfuil a ndáta deiridh
imithe.
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Bíodh a fhios ag gach duine ar bord
cá bhfuil bladhmanna stóráilte agus
conas iad a úsáid.

Tá Treoracha Oibriúcháin clóite ar
gach bladhm – léigh i gcónaí iad
roimh scaoileadh!

Ná húsáid bladhmanna nuair atá
Héileacaptar Tarrthála sa
chomharsanacht – lean treoracha
an phíolóta i gcónaí.

11.10.1 Piriteicnicí caite a
chur de láimh   

Dátaí éaga piriteicnicí
Bíonn treoracha úsáide agus dátaí

éaga marcáilte go soiléir ar phacáil
bhladhmanna. Socraítear na dátaí
éaga ar phiriteicnic (bladhmanna) de
réir fheidhmiú an chomhartha guaise
mar atá leagtha síos ag na húdaráis
fhormheasa mhuirí.

Úsáidtear caighdeáin SOLAS chun
cáilíocht agus feidhmiú chomharthaí
guaise a úsáidtear i n-árthaí
tráchtála a rialú.  De réir an dlí
caithfidh árthaigh áineasa
bladhmanna formheasta ag  SOLAS
a iompar.  Tá formhór na dtáirgí a
chuirtear ar fáil don mhargadh
siamsaíochta sa tír seo de
chaighdeán SOLAS áfach.

1 2

3 4
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Trí bliana tar éis a dhéanta a bhíonn
mar an dáta éaga de ghnáth.  Ba
chóir bladhmanna a athsholáthar
roimh an dáta éaga mar go
meathann na ceimicí a úsáidtear
iontu le himeacht ama agus gur
féidir le athruithe teochta agus taise
dlús a chur leis an bpróiseas seo.

Le hamharc orthu d’fhéadfadh
bladhmanna atá as dáta a bheith
ceart go leor.  Mar sin féin:
■ d’fhéadfadh siad dó ag gile níos lú

(candela),
■ is féidir le meath teacht ar dhath

na bladhma,
■ d’fhéadfaidís dó ar feadh tamaill

níos faide, rud a chruthódh baol
tine,

■ d’fhéadfadh airde caithimh agus
cobhsaíocht na heitilte a bheith
athraithe ar roicéid,

■ d’fhéadfadh bladhmanna dearga
meath agus b’fhéidir nach n-
aithneofaí mar chomharthaí
guaise iad dá bharr sin.

Leagtar síos dátaí éaga lena
chinntiú go bhfeidhmeoidh roicéid
de réir chaighdeáin dhiana
cáilíochta ag deireadh a saolré
oifigiúil.  Bíonn farasbarr
sábháilteachta feidhmiúcháin ann do
shaolré an táirge ionas go sásóidh
na comharthaí guaise sonraíochtaí
feidhmiúcháin na n-údarás
formheasta fiú nuair nach mbíonn
na coinníollacha stórála is fearr ann.

Ba chóir bladhmanna atá i ndáta a
stóráil ar bord i mbosca snámhach
uiscedhíonach.

Ba chóir bladhmanna atá as dáta a
dhiúscairt go cúramach.   Eisítear
Fógraí Muirí ó am go ham i ndáil le
piriteicnicí caite a chur de láimh go
sábháilte.

11.11 Gléasanna
Móibíleacha

Níor chóir brath ar fhón póca mar
an modh príomha chun dul i
dteagmháil leis na seirbhísí
éigeandála. É sin ráite, moltar go
n-iompraítear fón póca lán-
luchtaithe i mála stórála nó cásáil
uiscedhíonach ar gach árthach a
fheidhmíonn ar lochanna agus
uiscebhealaí intíre mar aon le ar
uiscí cósta. Ba chóir don fhón póca
a bheith iomlán luchtaithe i gcónaí
agus ba cheart seiceáil a dhéanamh
go rialta ar láidreacht
chomharthaíochta agus táscaire
luchtaithe an fhóin phóca fad is atá
an t-árthach ar a shlí.
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Na Rialúcháin Idirnáisiúnta
chun Imbhualadh ar Muir a
Chosc (COLREGs)

■ Rialacha seachanta imbhuailte
■ Soilse loingseoireachta
■ Comharthaí fuaime
■ Comharthaí guaise
■ Comharthaí tarrthála

Rialaíonn na Rialúcháin Idirnáisiúnta
chun Imbhualadh ar Muir a Chosc,
COLREGs, teagmháil idir longa ar an
uisce agus baineann siad leis na
hárthaigh áineasa uile ar an
bhfarraige agus ar uiscí ar féidir le
hárthaí farraige dul tríothu. Baineann
na Rialúcháin freisin le codanna dár
n-uiscebhealaí intíre.

Rialaíonn na Rialúcháin an méid seo
a leanas:
■ Freagairt árthaigh in aon choinníoll

léargais.
■ Freagairt árthach atá in amharc a

chéile.
■ Stiúradh árthach le léargas srianta.
■ Solas agus cruthanna atá le n-

iompar ag árthaigh éagsúla.
■ Comharthaí fuaime agus solais idir

árthaigh.
■ Suíomh soilse agus cruthanna ar

bord.
■ Minicíocht comharthaí fuaime.
■ Comharthaí guaise.

Cé gur foilseachán mór agus
sonraithe atá sa leabhar rialacha
iomlán, tá roinnt leaganacha

giorraithe ar fáil atá ceaptha go
speisialta don úsáideoir báid áineasa.
Ba cheart d’oibreoirí Árthaigh
Áineasa iad féin a chur ar an eolas
maidir le cuid de na rialacha ionas
nach mbeidh aon fhaitíos ar a dtaobh,
nuair a thagann riosca imbhuailte
chun cinn.

■ Mar riail ghinearálta, ligeann
cumhacht seol uirthi.  Ach ní mór
do sheoltóirí a bheith réasúnta – ná
bí ag súil go ligfidh árthaí móra atá
faoi chumhacht nach bhfuil chomh
éasca le stiúradh an tslí duit.

■ Ba cheart d’árthaí beaga ar fad
leaba loinge leathan a thabhairt do
shoithigh mhóra.

■ Ar chainéil chúnga, coinnigh ar
dheis (deasbhord).  Má tá go leor
spáis idir an dá bhád atá ag dul
thar a chéile, ní gá an bealach a
athrú d’aon ghnó chun dul ar
thaobh dheis an bháid eile.

■ Agus tú ag dul díreach in éadan
báid eile, athraigh do bhealach i
gcónaí faoi dheis, (deasbhord)
agus ná athraigh faoi chlé
(clébhord).

■ Nuair atá dhá bhád ag trasnú, tá
ceart slí ag an mbád ar thaobh na
láimhe deise (deasbhord) – ba
cheart duit an bealach a fhágáil, trí
do bhealach a athrú nó trí mhoilliú
chun dul thart taobh thiar den
árthach eile.

■ Má tá ceart slí agat, bíodh tú
intuartha – coinnigh do bhealach
agus do luas comhsheasmhach.
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■ Ná téigh sa seans trí do ‘cheart slí'
a bhrú.  Ba cheart duit pé rud ar
bith atá riachtanach chun
imbhualadh a sheachaint a
dhéanamh.

■ I gceantair plódaithe ar nós bealaí
isteach do chalaí cuan, do mhuiríní
agus do phoill feistithe, bí ar
d’fhaichill ar shoithí eile atá ag
ionramháil mar is minic a bhíonn a
gcuid gluaiseachtaí gan tuar.

■ Bí ag faire amach i gceart ag gach
uair agus i ngach treo.  Ba cheart
d’árthaigh atá faoi sheol seiceáil a
dhéanamh ar an spás “thíos” agus
ar thaobh na fothana díobh áit a
cheileann seolta an árthaigh
léargas.

■ Ba cheart d’árthaí i gcónaí imeacht
ag luas slán, agus smaoineamh á
dhéanamh ar staid na haimsire,
dhlús tráchta, léargas,
dhoimhneacht an uisce atá ar fáil
agus chaighdeán ionramhála an
árthaigh.

Imbhuaileadh a sheachaint
Tá roinnt de na rialacha seachanta
imbhuailte san áireamh thíos.

Cainéil chúnga –  Riail 9
Leagtar amach na ceanglais maidir le
loingseoireacht ar chainéil chúnga i
Riail 9.  Tá sé seo tábhachtach go
háirithe in inbhir abhann agus cainéil
chúnga le baoithe a dtaithíonn árthaí
móra tráchtála agus árthaí áineasa
orthu araon.   Áirítear iad seo a
leanas ar na ceanglais:  
■ fanfaidh árthach atá ag dul ar

aghaidh ar chúrsa de chainéal
cúng nó seolbhealach chomh gar

le teorann amuigh an chainéil
chúng nó an tseolbhealaigh atá ar
thaobh a deasbhoird agus atá slán
agus indéanta;

■ ní chuirfidh árthach níos lú ná 20
méadar ar fad nó árthach
seoltóireachta bac le pasáiste
árthaigh nach féidir loingseoireacht
shábháilte a dhéanamh ach laistigh
de chainéal cúng nó seolbhealach;

■ ní chuirfidh árthach atá i mbun
iascaireachta bac le haon árthach
eile atá ag loingseoireachta laistigh
de chainéal cúng nó seolbhealach;

■ ní thrasnóidh árthach cainéal cúng
nó seolbhealach má chuireann an
trasnú sin bac le pasáiste árthaigh
nach féidir leis loingseoireacht
shábháilte a dhéanamh ach istigh
dá leithéid de chainéal cúng nó
seolbhealach;

■ ar chainéal cúng nó seolbhealach
nuair nach féidir scoitheadh a
tharlú ach amháin más gá don
árthach ar a bhfuil an scoitheadh
ag tarlú gníomh a thógáil chun
árthach sábháilte a cheadú, ba
chóir don árthach a bhfuil sé ar
intinn aige scoitheadh an
comhartha cuí a fhorordaítear sna
Rialacha a fhuaimniú chun a sprioc
a chur in iúl;

■ loingseoidh árthach, atá ag druidim
le lúb nó le cuid de chainéal cúng
nó seolbhealach ar a bhféadfadh
árthaí eile a bheith ceilte ag bac sa
bhealach, le hairdeall agus cúram
ar leith agus fuaimneoidh sí an
comhartha cuí forordaithe;

■ seachnóidh árthach dul ar ancaire
ar chainéal cúng.
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Árthaigh Sheoil – Riail 12
Nuair atá dhá árthach seoil ag dul i
dtreo a chéile agus nuair atá riosca
imbhuailte ann, ba cheart do cheann
acu bealach an cheann eile a fhágáil
mar seo a leanas:

i.  Nuair atá an ghaoth ar thaobh
difriúil ag ceachtar acu, fágfaidh
an t-árthach a bhfuil an ghaoth ar
an taobh clé de, an bealach don
cheann eile.  Tugtar an riail
Deasbhoird ar seo go coitianta.

ii.  Nuair a bhíonn an ghaoth ar an
taobh céanna ag an dá árthach,
fanfaidh an t-árthach atá ar
thaobh na gaoithe as bealach an
árthaigh atá ar thaobh na
fothana. Is é sin le rá go
bhfágann an bád atá is gaire don
ghaoth bealach an bháid eile.

iii.  Má fheiceann árthach a bhfuil an
ghaoth ar a chlébhord aici,
árthach atá ar thaobh na gaoithe
agus nuair nach féidir léi socrú
go cinnte an bhfuil an ghaoth ar
a clébhord nó ar a deasbhord ag
an árthach eile, fágfaidh sí an
bealach don árthach eile.

Ar mhaithe leis an Riail seo, is é
taobh na gaoithe ná an taobh atá os
comhair an taoibh ar a n-iompraítear
an seol mór.
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Díreach in éadan a chéile – Riail 14
(a) Nuair atá dhá árthach cumhacht-

tiomáinte ag casadh ar a chéile ar
bhealaí deilíneacha nó beagnach
deilíneach agus nuair atá riosca
imbhuailte eatarthu, athróidh
ceachtar acu a gcúrsa faoi dheis
agus rachaidh siad thar a chéile
ar an taobh clé.

(b) Socrófar go bhfuil a leithéid de
chás i gceist nuair a fheiceann
árthach an ceann eile roimhe nó
beagnach roimhe, agus nuair is
féidir léi istoíche soilse cheann
crainn an chinn eile a fheiceáil ar
aon líne nó beagnach ar aon líne
agus/nó na taobhlampaí araon a
fheiceáil, agus i rith an lae nuair is
féidir gné chomhfhreagrach an
árthaigh eile a fheiceáil.

(c) Má tá aon amhras ar shoitheach
an bhfuil a leithéid de chás i
gceist, glacfaidh sí léi go bhfuil sé
i gceist agus feidhmeoidh sí dá
réir.

Tabhair faoi deara:  Do shoithigh
sheoil, féach ar Riail 12.

Suímh Thrasnaithe – Riail 15
Nuair atá dhá árthach cumhacht-
tiomáinte ag trasnú agus nuair atá
riosca imbhuailte eatarthu, fágfaidh
an t-árthach leis an gceann eile ar a
deasbhord aici an bealach don

árthach eile agus, má cheadaíonn
na cúinsí, seachnóidh sí trasnú
roimh an árthach eile.

Baineann Riail 16 agus 17 le
gníomhartha árthaigh atá ag fágáil
an bhealaigh agus árthaí atá ag
dul ar aghaidh faoi seach. Mar
achoimre, déanfaidh an t-árthach
atá ag fágáil an bhealaigh gníomh
luath agus dóthanach chun an
bealach a fhágáil; coinneoidh an t-
árthach atá ag dul ar aghaidh a
bealach agus luas ach is féidir léi
gníomh a dhéanamh chun
imbhualadh a sheachaint mura
ndéanann an t-árthach ar ceart di an
bealach a fhágáil an beart i gceart.

Soilse Loingseoireachta
Caithfear soilse loingseoireachta a
thaispeáint ar bháid atá ag feidhmiú
idir luí gréine agus éirí gréine agus
caithfear iad a úsáid freisin
d’uaireanta sholas an lae má bhíonn
léargas srianta. Socraíonn an
chineál báid agus a ngníomhaíocht
na cineálacha solais atá ag teastáil.
Léiríonn siad fad an bháid, an treo
taistil nó má tá siad ar ancaire. 

De réir Riail 20 de na Rialacháin
Imbhuailte ní mór soilse atá leagtha
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síos, má tá siad á n-iompar, a
thaispeáint ó luí gréine go héirí
gréine agus ó éirí gréine go luí na
gréine i ndrochléargas, agus
d’fhéadfaí iad a thaispeáint ar
chúinsí eile nuair a cheaptar go
bhfuil sé riachtanach. 

Soláthraíonn Riail 21 sainmhínithe
do shoilse éagsúla.

Forálann Riail 22 go mbeidh soilse
infheicthe ag réimsí íosta ar oíche
dhorcha le hatmaisféar soiléir.
Tugtar achoimre orthu seo sa Tábla
seo a leanas.
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Tábla – Infheictheacht Soilse ar Shoitheach
Infheictheacht íosta solais (mf – míle farraige) d’fhad árthaigh (m) (Bán, dearg,
buí, glas).

50 m agus níos
mó 

Idir 12 m agus 
50 m                   

Níos lú ná 12 m

Barr crainn 6 mf 5 mf* 2 mf

Taobhlampa 3 mf 2 mf 1 mf

Solas deiridh 3 mf 2 mf 2 mf

Solas tuála 3 mf 2 mf 2 mf

Solas timpeallaithe 3 mf 2 mf 2 mf

*Nuair atá fad na loinge 12 m nó níos mó, ach níos lú ná 20 m, is é 3 mf
infheictheacht an tsolais barr crainn.
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Comhcheangail Soilse
Úsáidtear an téarma “faoi sheol”
maidir le hárthach chun cur síos a
dhéanamh ar árthach nach bhfuil ar
ancaire nó ceangailte leis an
gcladach ná ina suí.

A.  Taispeánfaidh árthach seoil atá
faoi sheol taobhlampaí agus
solas deiridh.

B.  D’fhéadfadh árthaí sheoil iompar
ina theannta, solas dearg uile
thar sholas glas.

C.  D’fhéadfadh árthach seoil atá
níos lú ná 20 méadar ar fad
taobhlampaí agus soilse deiridh
a chur le chéile i solas barr
crainn trídhathach (ach ní le
soilse ingearacha mar atá i B
thuas).

D.  Iompróidh árthaí cumhacht-
tiomáinte faoi sheol solas barr
crainn chun tosaigh agus solas
barr crainn eile siar uaidh agus
níos airde ná an solas atá chun
tosaigh; ach d’fhéadfadh árthach
atá níos lú ná 50 méadar ar fad
an dara solas a iompar ach ní gá
di a leithéid a dhéanamh.
Iompróidh árthaí atá faoi sheol
taobhlampaí agus solas deiridh.
(De réir dearcadh sheoltóra
loinge móire agus é ar an
bhfarraige throm, caithfear
smaoineamh ar chumraíocht
ingearach d’árthaigh níos lú mar
laghdaíonn sé an seans go
gceilfidh seolta nó an fharraige
an radharc nuair atá árthach eile
á scoitheadh. I gcuanta nó
amach ón gcósta, agus soilse
cúlra á n-úsáid, d’fhéadfadh
easordú éirí as an gcumraíocht
seo uaireanta).

E.  D’fhéadfadh árthaí cumhacht-
tiomáinte atá níos lú ná 12
méadar ar fad mar atá in A solas
bán timpeallaithe agus
taobhlampaí a iompar; nó
d’fhéadfaí an dara rogha a chur
le chéile i laindéar amháin.
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F.  Iompróidh árthach atá ar ancaire
solas bán timpeallaithe amháin
sa chuid tosaigh den árthach
agus solas eile ag nó in aice leis
an deireadh agus ag leibhéil níos
ísle ná an solas tosaigh, ach ní
gá d’árthach atá níos lú ná 50
méadar ar fad an dara solas a
iompar. Ní gá d’árthach níos lú
ná 7 méadar ar fad soilse ancaire
a thaispeáint ach amháin má tá
sí ar chainéal cúng, seolbhealach
nó ar ancaire.

G.  Taispeánfaidh árthach atá ina
shuí dhá sholas dearga
timpeallaithe i líne ingearach
agus trí liathróid i líne ingearach
sa bhreis ar na soilse ancaire.

H.  Taispeánfaidh árthach nach
bhfuil faoi smacht dhá sholas
dearga timpeallaithe agus dhá
liathróid nó cruthanna cosúla i
líne ingearach agus, má tá siad
ag dul tríd an uisce,
taispeánfaidh siad taobhlampa
agus/nó solas deiridh.

I.  Taispeánfaidh árthach atá srianta
ó thaobh a chumais ionramhála,
trí sholas timpeallaithe i líne
ingearach.  Beidh an solas is
airde agus an solas is ísle dearg
agus beidh an solas láir bán. Má
tá sé ag dul tríd an uisce,
taispeánfar taobhlampaí, soilse
barr crainn agus solas deiridh
freisin.
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J.  Taispeánfaidh árthach atá ag
trálaeireacht d’éisc dhá sholas
timpeallaithe i líne ingearach, leis
an solas uachtair glas, agus an
solas íochtair bán agus, ina
theannta sin, nuair atá sé ag dul
tríd an uisce, taispeánfaidh sé
taobhlampaí agus solas deiridh.

K. Taispeánfaidh árthach, atá ag
déanamh iascaireachta eile
seachas trálaeireacht, dhá solas
timpeallaithe i líne ingearach, leis
an solas uachtair dearg, agus an
solas íochtair bán agus, nuair atá
sé ag dul tríd an uisce,
taispeánfaidh sé taobhlampaí
agus solas deiridh.

L.  Taispeánfaidh árthach, nuair atá
sí ag tarraingt, dhá sholas barr
crainn i líne ingearach (trí má
sháraíonn an tarraingt 200 m),
taobhlampaí, solas deiridh agus
solas tuála i líne ingearach os
cionn an tsolais deiridh.

Riail 28 D’fhéadfadh árthach atá
srianta ag tarraingt trí sholas dearga
timpeallaithe ingearach i líne
ingearach nó sorcóir sa bhreis ar na
soilse loingseoireachta atá leagtha
síos d’árthaí cumhacht-tiomáinte i
Riail 23.
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Solas deiridh 
– stua bán 135°

Taobhlampaí 
– le stua 112.5°

Solas bán barr 
crainn, stua 225°

Solas tuála – buí, le tréithe céanna 
an tsolais dheiridh agus crochta os 
a chionn

An deasbhord – glas

An clébhord – dearg

Solas bán barr crainn, 
stua 225° (níos airde 
ar chúl an bháid ná
ag an gceann)
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Comharthaí fuaime
D’fhéadfaí comharthaí fuaime a
úsáid chun suíomh nó gluaiseacht
árthaigh a chomharthú istoíche nó i
radharc srianta i rith an lae. Seans
nach mbeadh gá agat choíche do
chomharthaí fuaime a úsáid ach ba
cheart duit a bheith in ann an brí atá
leo a thuiscint.  Tá roinnt
sainmhínithe ar ceart d’oibreoirí iad
féin a chur ar an eolas fúthu mar a
leanas:

Feadóg – Aon fhearas atá in ann
feadanna ‘gearra’ nó ‘fadaithe’ a
dhéanamh.

Fead gearr – fead fuaime a
mhaireann timpeall soicind amháin
(Fead gearr amháin)    

Fead fadaithe – fead fuaime a
mhaireann idir 4 agus 6 
shoicind.                     

Comharthaí ionramhála agus
rabhaidh – Riail 34
Is féidir le hárthaí atá i radharc a chéile
a gcuid rún ionramhála a chomharthú
dá chéile trí na comharthaí fuaime seo
a leanas (Is féidir comharthaí soilse a
chur le comharthaí feadóige leis an
gcód céanna):

'Táim ag athrú mo bhealaigh faoi
dheis.'

(Fead gearr amháin)

'Táim ag athrú mo bhealaigh faoi chlé.'
(Dhá fhead gearr)

'Táim ag feidhmiú tiomána i ndeireadh.'
(Trí fhead gearr)

'Cuir do chuid rún in iúl go soiléir.'
(Cúig fhead gearr).

Ba chóir d’árthaí i gCainéal cúng a
gcuid rún a chomharthú leis seo a
leanas:

'Tá sé de rún agam teacht suas leat ar
thaobh do dheasbhoird.'

(Dhá fhead fadaithe agus fead amháin
gearr).

'Tá sé de rún agam teacht suas leat ar
thaobh do chlébhoird.'

(Dhá fhead fadaithe agus dhá fhead gearr) 

Árthach a bhfuil árthach eile ar tí
teacht suas leis ag comharthú go
n-aontaíonn sé leis.

(Fead amháin fadaithe, fead amháin
gearr, fead amháin fadaithe agus fead
amháin gearr).

138

A
g

u
is

ín
í

1

Appendices_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:23  Page 138



Catagóir árthaigh Eatramh Comhartha

Cumhacht-tiomáinte faoi sheol,
ag dul ar aghaidh

Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Cumhacht-tiomáinte faoi sheol,
stoptha ní ag dul ar aghaidh tríd
an uisce    

Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Níl sé faoi smacht
Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Ionramháil srianta, srianta ag
doimhneacht snámha

Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Árthach seoil (nach bhfuil ag
úsáid cumhachta)

Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Árthach i mbun iascaireachta
Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Árthach ag tarraingt nó ag brú
árthach eile

Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Árthach atá ag tarraingt – má tá
foireann air

Dhá nóiméad ar
a  mhéid

Árthach píolóta ar-dualgas –
tugann comharthaí cuí mar atá
thuas agus comhartha
aitheantais H b’fhéidir, .i. ceithre
fhead gearra

Árthach atá ar ancaire (níos lú
ná 100 m ar fhad) clog

5 soicind ar
eatraimh
nóiméad amháin
ar a mhéid 

Árthach atá ar ancaire (100 m
nó níos mó ar fhad), clog, 5
soicind/nóiméad arna leanúint
ag gang i ndeireadh, 5
soicind/nóiméad
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Tábla:  Comharthaí fuaime do shoithigh le radharc srianta, lá agus oíche
– Riail 35
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Nuair atá árthaí i radharc a chéile
agus má tá roinnt amhrais ann
maidir le rúin nó gníomhartha an
chinn eile nó má tá amhras ann go
bhfuil neart gnímh á dhéanamh
chun imbhualadh a sheachaint, ba
chóir don árthach a bhfuil amhras
uirthi é sin a chur in iúl trí 5 fhead
gearra tapa a thabhairt ar an
bhfeadóg.  Is féidir comhartha solais
a chur leis seo de chúig splanc
gearra tapa ar a laghad.

Fuaimneoidh árthach atá ag druidim
le coradh caoch i gcainéal nó
seolbhealach fead fadaithe amháin.
Freagraíonn aon árthach ar an
taobh eile le fead fadaithe
comhchosúil.

Comharthaí chun Aird a
Tharraingt – Riail 36 
Má tá sé riachtanach aird árthaigh
eile a tharraingt, d’fhéadfadh aon
árthach comharthaí solais nó fuaime
nach féidir ceapadh gur aon
chomhartha atá ceadaithe áit eile
sna Rialacháin Imbhuailte iad a
dhéanamh, nó is féidir léi ga a
thóirsholais a chur i dtreo na
contúirte ionas nach gcuirfidh sí
náire ar aon árthach.  Beidh aon
solas a úsáidtear chun aird árthaigh
eile a tharraingt amhlaidh sa mhéid
is nach féidir ceapadh gur aon
chúnamh do loingseoireacht é. Ar
mhaithe leis an Riail seo,
seachnófar úsáid aon soilse ard-
déine, eadrannacha nó imrothlacha
mar stróbsholas.
Tabhair faoi deara:  I gcomhthéacs140
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Catagóir árthaigh Eatramh Comhartha

D’fhéadfadh árthach atá ar
ancaire má tá riosca imbhuailte
ann rabhadh a thabhairt don
árthach atá ag teacht ina treo 

Árthach ar talamh: mar atá ar
ancaire 3 buille cloig soiléir
roimhe agus ina dhiaidh

D’fhéadfadh árthach níos lú ná
12 méadar ar fad na comharthaí
cuí atá tugtha thuas a dhéanamh
ach, mura ndéanann sí, caithfidh
sí comhartha fuaime éifeachtach
eile a dhéanamh ó am go ham
nach bhfuil níos mó ná 2
nóiméad eatarthu

Tábla:  Comharthaí fuaime do shoithigh le radharc srianta, lá agus oíche
– Riail 35
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Riail 36, cuirtear in iúl go nglacfar le
bladhm láimhe bán a úsáid.

Comharthaí Guaise – Riail 37
Tagraíonn Riail 37 do chomharthaí
guaise. Is iad seo a leanas na
comharthaí aitheanta idirnáisiúnta
chun guais agus gá cabhrach a
léiriú:

■ Paraisiút Roicéid Dearg nó
bladhm láimhe.

■ Comharthaí a sheoltar trí raidió-
teileafónaíocht a bhfuil an focal
labhartha MAYDAY agus é ráite
faoi thrí iontu.

■ Fuaimniú leanúnach aon ghaireas
comharthaíochta ceo.

■ Comharthaí a tharchuirtear trí
rabhchán guaise (Rabhchán
Raidió lena Léirítear Suíomh
Éigeandála – EPIRB).

■ Comhartha deataigh a bhfuil dath
oráiste air.

■ Agus an dá lámh sínte amach, iad
a ardú agus a ísliú go mall arís is
arís eile.

■ Foláireamh guaise long-go-
cladach tarchurtha ag INMARSAT
na loinge nó ag stáisiún loinge
domhana soláthraithe seirbhíse
móibíligh saitilíte eile.

■ Comharthaí a tharchuirtear trí
SART.

■ Foláireamh guaise trí mhodh glao
roghnach (GRD) a tharchuirtear
ar:
(i) Cainéil VHF 70, nó
(ii) MF/HF ar na minicíochtaí

2187.5 kHz, 8414.5 kHz,
4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577
kHz nó 16804.5 kHz.

■ Comhartha Cóid Guaise
idirnáisiúnta a chomharthaítear ag
N.C. (November, Charlie)

■ Comhartha aláraim raidió-
teileafóin.

■ Comharthú trí
radaiteileagrafaíocht nó aon
mhodh eile a bhfuil an SOS grúpa
ann (●●● . . . ●●●) i gCód Morse.

■ Comhartha ina bhfuil bratach
chearnógach a bhfuil liathróid nó
aon rud atá cosúil le liathróid os a
chionn nó faoi.

■ Gunna nó comhartha pléascach
eile a scaoiltear thart ar gach
nóiméad.

■ Roicéid nó pléascán a
chaitheamh le réalta dearga, a
scaoiltear ceann amháin ag an
am ar eatraimh ghearra.

■ Bladhmanna ar árthaí – m.sh. ó
bhairille tarra nó ola.

■ Comharthaí formheasta
tarchurtha ag córais
raidióchumarsáide, trasfhreagróirí
radair báid tarrthála san áireamh.

Dírítear aird ar na hailt ábhartha de
Chód Idirnáisiúnta na gComharthaí,
Lámhleabhar Idirnáisiúnta
Aerloingseoireachta agus Muirí
Cuardaigh agus Tarrthála, Leagan III
agus na comharthaí seo a leanas: 

(a)  píosa canbháis de dhath
oráiste le cearnóg nó ciorcal
dubh nó comhartha cuí eile air
(le sainaithint ón aer);

(b)  marcóir ruaime.
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Nótaí Treoracha ar
Raidióchumarsáid

Árthach i gCatagóir "A" – Aistir
aigéin

Ba cheart an trealamh
raidióchumarsáide seo a leanas a
shuiteáil ar árthach i gCatagóir A
nuair atá sé ag feidhmiú i gCeantar
Farraige A1 GMDSS (thart ar 30 mf
ó stáisiún raidió cósta):

(a) Fearas VHF de chineál
formheasta a bhfuil an méid seo
a leanas ar a chumas:
(i)  Glao Roghnach Digiteach

(GRD) a tharchur ar
Chainéal 70, agus,

(ii) Raidió-teileafónaíocht a
tharchur ar Chainéil 16, 13
agus 6 ar a laghad;

(b) Glacadóir faireacháin VHF le
cumas Glao Roghnach
Digiteach (GRD) ar Chainéal 70
ar féidir é a chomhtháthú leis an
aonad VHF GRD in (a) thuas;

(c) EPIRB Satailíte de
chineál formheasta,
nach mór dó
(i) bheith inrochtana go

héasca,
(ii) bheith suimeálaithe

i suíomh atá saor ó
shnámh, agus,

(iii) bheith in ann
feidhmiú le lámh agus go
huathoibríoch;

(d) Ba cheart aonad amháin VHF
láimhe uiscedhíonach de chineál
formheasta a iompar le:
(i) áis luchtaithe oiriúnach, ar

bord an árthaigh atá in ann
an bataire a choimeád
luchtaithe go hiomlán an t-
am ar fad 

nó
(ii) bataire breise atá luchtaithe

go hiomlán agus ar féidir é a
chur ar an aonad i gcás
éigeandála agus ar féidir é a
choimeád i mbosca
uiscedhíonach ar bord;

(e) Trasfheagróir Cuardaigh agus
Tarrthála (SART) amháin de
chineál formheasta ar cearta
shuiteáil i suíomh atá inrochtana
go héasca;

(f) Glacadóir NAVTEX;
(g) I dteannta leis an trealamh atá

ag teastáil do Cheantar Farraige
A1 thuas, ba cheart an trealamh
seo a leanas a shuiteáil ar an
árthach nuair atá sé ag feidhmiú
i gCeantar Farraige A2 (thart ar
150 mf ó stáisiún raidió cósta):
(i) Fearas raidió-theileafóin MF

atá in ann GRD a tharchur ar
2187.5 kHz, 

(ii) Glacadóir faireacháin MF atá
in ann GRD a fháil ar 2187.5
kHz, ar féidir é a
chomhtháthú leis an aonad
in (i) thuas

nó
(iii) Stáisiún loinge domhanda

INMARSAT atá in ann

Aguisín 2
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teileafónaíocht nó teiléacs,
m.sh. Satcom C, Satcom M
nó Mini-M, a tharchur nó a
fháil (féach ar an tsonraíocht
thíos);

(h) Ba cheart d’árthaí atá ag
feidhmiú i gCeantar Farraige A3
stáisiún loinge domhanda
INMARSAT, atá in ann
teileafónaíocht nó teiléacs a
tharchur nó a fháil a shuiteáil, i
dteannta leis an trealamh atá
sonraithe do Cheantair Fharraige
A1 agus A2 thuas;

(i) Córas um shocrú suíomh atá in
ann sonraí suímh a sholáthar atá
nuashonraithe go leanúnach don
trealamh GRD agus Satcom,
m.sh. GPS.

Árthaí i gCatagóir B – Amach ón
gcósta
Ba cheart an trealamh
raidióchumarsáide seo a leanas a
shuiteáil ar árthach i gCatagóir B
nuair atá sé ag feidhmiú i gCeantar
Farraige A1 GMDSS (thart ar 30 mf ó
stáisiún raidió cósta):

(a) Fearas VHF de chineál
formheasta a bhfuil an méid seo
a leanas ar a chumas – 
(i) Glao Roghnach Digiteach

(GRD) a tharchur ar
Chainéal 70, agus,

(ii) Raidió-teileafónaíocht a
tharchur ar Chainéil 16, 13
agus 6 ar a laghad;

(b) Glacadóir faireacháin VHF le
cumas Glao Roghnach Digiteach
(GRD) ar Chainéal 70 ar féidir é

a chomhtháthú leis an aonad
VHF GRD in (a) thuas;

(c) EPIRB Satailíte de chineál
formheasta nach mór dó – 
(i) bheith inrochtana go héasca,  
(ii) bheith feistithe i suíomh atá

saor ó shnámh, agus/nó,
(iii) bheith in ann feidhmiú le

lámh agus go huathoibríoch;
(d) Ba cheart aonad amháin VHF

láimhe uiscedhíonach de chineál
formheasta a iompar le – 
(i) áis luchtaithe oiriúnach, ar

bord an árthach atá in ann
an bataire a choimeád
luchtaithe go hiomlán an t-
am ar fad

nó
(ii) bataire breise atá luchtaithe

go hiomlán agus ar féidir é a
chur ar an aonad i gcás
éigeandála agus ar féidir é a
choimeád i mbosca
uiscedhíonach ar bord;

(e) Trasfheagróir Cuardaigh agus
Tarrthála (SART) amháin de
chineál formheasta ar cearta
shuiteáil i suíomh atá inrochtana
go héasca;

(f) Glacadóir NAVTEX;
(g) I dteannta leis an trealamh atá ag

teastáil do Cheantar Farraige A1,
ba cheart an trealamh seo a
leanas a shuiteáil ar an árthach
nuair atá sé ag feidhmiú i
gCeantar Farraige A2 (thart ar
150 mf ó stáisiún raidió cósta):
(i) fearas raidió-theileafóin MF

atá in ann GRD a tharchur ar
2187.5 kHz
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agus
(ii) glacadóir faireacháin MF atá

in ann GRD a fháil ar 2187.5
kHz, ar féidir é a
chomhtháthú leis an aonad
in (i) thuas,

nó
(iii) stáisiún loinge domhanda

INMARSAT atá in ann
teileafónaíocht nó teiléacs,
m.sh. Satcom C, Satcom M
nó Mini-M, a tharchur nó a
fháil (féach ar an tsonraíocht
thíos);

(h) Ba cheart d’árthaí atá ag
feidhmiú i gCeantar Farraige A3
stáisiún loinge domhanda
INMARSAT atá in ann
teileafónaíocht nó teiléacs a
tharchur nó a fháil a shuiteáil, i
dteannta leis an trealamh atá
sonraithe do Cheantair Fharraige
A1 agus A2 thuas;

(i) Córas um shocrú suíomh atá in
ann sonraí suímh a sholáthar atá
nuashonraithe go leanúnach don
trealamh GRD agus Satcom,
m.sh. GPS.

Árthach i gCatagóir C – Cois
cladaigh
Ba chóir an trealamh
raidióchumarsáide seo a leanas a
shuiteáil ar áthach Chatagóir C nuair
atá sé ag feidhmiú i gCeantar
Farraige A1 GMDSS (thart ar 30 mf ó
stáisiún raidió cósta):
(a) Fearas VHF de chineál

formheasta a bhfuil an méid seo a
leanas ar a chumas – 
(i) Glao Roghnach Digiteach

(GRD) a tharchur ar Chainéal
70

agus
(ii) Raidió-teileafónaíocht a

tharchur ar Chainéil 16, 13
agus 6 ar a laghad;

(b)  Glacadóir faireacháin VHF le
cumas Glao Roghnach Digiteach
(GRD) ar Chainéal 70 ar féidir é  
a chomhtháthú leis an aonad VHF
GRD in (a) thuas;

(c)  EPIRB Satailíte nó PLB de chineál
formheasta, nach mór dó a bheith
cosúil leis an gceann a 
úsáidtear d’Árthach Chatagóir B
– Amuigh ón gCósta;

(d)  Ba cheart aonad amháin VHF
láimhe uiscedhíonach de chineál
formheasta a iompar le:
(i) háis luchtaithe oiriúnach, ar

bord an árthaigh atá in ann
an bataire a choimeád
luchtaithe go hiomlán an t-am
ar fad

nó
(ii) bataire breise atá luchtaithe

go hiomlán agus ar féidir é a
chur ar an aonad i gcás
éigeandála agus ar féidir é a
choimeád i mbosca
uiscedhíonach ar bord.

Árthach i gCatagóir D – Cósta faoi
fhoscadh
Ba chóir aonad VHF de chineál
formheasta seasta nó iniompartha
atá in ann radaiteileafónaíocht a
tharchur ar Chainéil 16, 13 agus 6 ar
a laghad a shuiteáil ar árthach i
gCatagóir D.
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Réimse VHF a Ríomh
Breathnaítear go ginearálta ar
réimse VHF mar líne an radhairc.  Is
iad na príomhfhactóirí i raon VHF a
shocrú ná iad seo a leanas:
(a) Airde aintéiní, 
(b) Aschur cumhachta,
(c) Coinníollacha forleathantais.

Is féidir gar-raon (A) VHF a ríomh
leis an bhfoirmle seo a leanas:

A = 2.25(√ H + √ h)
H = airde aintéine glactha VHF an
stáisiúin raidió chósta.
h = airde aintéine tarchurtha VHF
bhonn an bháid thar an uisce.  

Sampla 1:  Má tá "H" 50 méadar agus
má tá "h" 4 mhéadar beidh
an raon thart ar 20 míle
farraige.

Sampla 2:  Má tá "H" 100 méadar
agus má tá "h" 4 mhéadar
beidh an raon thart ar 27
míle farraige.

Sampla 3:  Beidh bád le bád le
haeróga 4 mhéadar thart
ar 9 míle farraige.

Nuair atá raidió-theileafóin VHF
láimhe á úsáid, laghdófar an raon do
thart ar cheathrú de na figiúirí thuas.
Laghdófar an raon níos mó nuair a
úsáidtear ísealchumhacht, .i. 1 vata.

Soláthair Cumhachta
(Batairí)
(a)  Níor chóir an trealamh

raidióchumarsáide a nascadh le
batairí tosaithe an bháid.

(b) Ba cheart bataire ar leith a
shuiteáil chun cumhacht a
sholáthar don trealamh raidió ar
fad atá ar bord. Ba cheart go
mbeadh cumas an bhataire
(AHC) dóthanach chun an
trealamh raidió-chumarsáide ar
fad a fheidhmiú ar feadh tréimhse
6 uaire ar a laghad.

(c) D’fhéadfaí bataire seirbhíse an
bháid a úsáid chun freastal ar na
riachtanais i (b) thuas, ar
choinníoll:
(i) go bhfuil cumas an bhataire

dóthanach chun an trealamh
raidióchumarsáide ar fad a
fheidhmiú ar feadh tréimhse
6 huaire ar a laghad, agus

(ii) Go bhfuil sé feistithe i gcuid
uachtair an bháid.

(d) Níor ceart ach batairí ceadaithe
de chineál mara le timthriall
domhain a shuiteáil.

(e) Moltar modh oiriúnach chun
voltas an bhataire raidió a
chomharthú.

(f) Níor ceart riamh trealamh raidió a
cheangail go díreach leis an
mbataire.  Ba cheart clár
dáileacháin oiriúnach, le
scoradáin agus fiúsanna cearta a
shuiteáil.

(g) Ba cheart modh oiriúnach chun
an bataire raidió a luchtú a
sholáthar agus ba cheart go
gcoimeádfaí an bataire luchtaithe
go hiomlán an t-am ar fad.

Suiteáil agus Suíomh Bhatairí
Raidió
(a) Ba cheart batairí raidió a lonnú sa

chuid uachtair den bhád agus
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chomh cóngarach don trealamh
raidió agus is féidir.

(b) Áit a n-úsáidtear bosca bataire
seachtrach chun na batairí raidió
a stóráil, ba cheart go mbeadh sé
aeráilte i gceart, slán ar
chreimeadh agus cosanta i
gcoinne dul isteach sáile.

(c) Ba cheart go mbeadh gach
aonad bataire snaidhmthe i
gceart ionas nach gcuirtear as
ionad iad le gluaiseacht an bháid.

(d) Ba cheart go mbeadh gach
boscaí bataire aeráilte i gceart.

(e) Ní ceart go gcuirfí boscaí bataire
sna spáis lóistín nó
loingseoireachta sa bhád.

Ceadúnas Raidió Loinge 
De réir an Achta Radio-
Thelegrafaíochta 1926, ba cheart go
mbeadh Ceadúnas Raidió ar bord ag
gach árthach ar a bhfuil aon chineál
trealamh raidióchumarsáide, VHF
láimhe agus EPIRB láimhe ina
measc.

Is féidir an fhoirm iarratais do
Cheadúnas Raidió a fháil ón OLT
(féach ar Aguisín 10 do shonraí
teagmhála).

Nuair atá an t-iarratas ar Cheadúnas
Raidió ceadaithe, tabharfar
Comhartha Glao Raidió agus uimhir
Aitheantas Seirbhíse Soghluaiste
Muirí (ASSM) don iarrthóir leis an
gceadúnas.  Ní mór don innealtóir
suiteálaithe an uimhir ASSM a
ríomhchlárú sa threalamh GRD.

Caithfear an EPIRB nó PLB a

ríomhchlárú mar seo a leanas:

250 + Comhartha Glao Raidió

Tá sé fíor-riachtanach go
gcomhlíonfar an cárta cláraithe
EPIRB agus go seolfar ar aghaidh é
láithreach d’Ionad Cláraithe EPIRB
ag an seoladh a thaispeántar ar an
bhfoirm.

Beidh na sonraí ar an gcárta
cláraithe ar fáil go díreach do na
seirbhísí tarrthála i gcás éigeandála.

Cáilíocht Oibreoir Raidió
Ba cheart go mbeadh oibreoirí raidió
deimhnithe chun an trealamh raidió
atá suiteáilte ar a n-árthach a
fheidhmiú. Is iad na cáilíochtaí íosta
d’oibreoir raidió ná iad seo a leanas:

Árthach Chatagóir A, B agus
C – Teastas Raoin Ghearr (TRG)
nó Teastas Fadraoin (TFR)
d’Oibreoir Raidió mar is cuí.

Árthach D – Teastas Raoin
Ghearr d’Oibreoir Raidió (TRG)
Módúl 1.

Sonraíochtaí trealaimh raidió
Ní mór do gach trealamh
raidióchumarsáide atá suiteáilte ar
luaimh cloí leis na caighdeáin
theicniúla agus reachtúla mar atá a
leagtha amach sna Treoracha AE
um Threalamh Teileachumarsáide
(TTRT) agus maidir le
Comhoiriúnacht
Leictreamaighnéadach (CLM).
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Caithfidh an comhartha CE a bheith
ar threalamh chun cloí leis na
Treoracha agus caithfidh sé cloí leis
na sonraíochtaí atá leagtha amach
sa Tábla thíos.

Tá trealamh atá déanta de réir
chaighdeáin arda na Treorach um
Threalamh Muirí inghlactha freisin.

Tabhair faoi deara:    Ní ghlacfar le
trealamh raidióchumarsáide atá
déanta sna SA agus nach
gcloíonn leis na caighdeáin seo,
agus ní thabharfar ceadúnas dó in
Éirinn.
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Mir Caighdeán

VHF láimhe uiscedhíonach (neamh-GMDSS) EN 301 178

Trealamh VHF GRD Grád "D"                       EN 301 025

VHF amháin                                                    EN 300 162

Trealamh MF/HF GRD Grád "E"                       DEN/ERM-RP01-054  

406 MHz EPIRB agus PLB EN 300 066

INMARSAT Satcom C                             ETS 300 460

Satcom M nó Mini-M                       DEN/ERM RP01-34

2

Appendices_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:24  Page 148



149

A
g

u
isín

í

Baoithe

Scéimeanna Uiscí Cósta

Cineálacha Baoithe
Rialaítear an bhaoitheáil a úsáidtear
in Uiscí Cósta na hÉireann ag an
International Association of Marine
Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities (IALA), Réigiún A. Faoin
gcóras seo, ba chóir go mbeadh
taobh a ndeasbhoird ar aghaidh na
mbaoithe glasa ag báid atá ag
taisteal suas cainéal marcáilte nó
baoitheáilte ón bhfarraige.

Treo na mBaoithe 

Agus é ag dul isteach sa Chaladh
ba cheart dul thar an marc
clébhord (glas) ar thaobh deis an
árthaigh.  Agus é ag fágáil an
Chalaidh ba cheart dul thar an
marc clébhord (dearg) ar thaobh
deis an árthaigh.

Tá sé chineál marc faoi Chóras A an
IALA:
1. Cliathánach.
2. Cairdinéalach.
3. Dainséar Iargúlta.
4. Speisialta.
5. Uisce Slán.
6. Marcanna Raice Éigeandála.

1. Marcanna Cliathánacha
Úsáidtear iad seo chun clébhord
(clé) agus deasbhord (deas) na
gcainéal a léiriú nuair a táthar ag
taisteal i dTreo na mBaoithe, is é sin
go clébhord ó threo na farraige.

Tá dath dearg ar mharcanna
clébhoird agus tá an cruth
bunúsach (canna) sorcóireach do
bhaoi (agus barrmharc nuair atá sé
feistithe). Má tá sé lasta, beidh an
solas dearg agus seans go mbeidh
rithim aige.  Bheadh marc den
chineál seo ar thaobh clé an
árthaigh agus é ag taisteal i dtreo na
mbaoithe.

Dath: Dearg
Cruth (baoithe): Sorcóireach

(canna), colún nó
sparra

Barrmharc (má tá sé ann):
Sorcóir dearg amháin (canna)

Aguisín 3

An clébhord 

Farraige 

In aghaidh

an tsrutha

Treo na 
baoitheála

3

Ag dul isteach
sa chaladh 

Ag fágáil an
chaladh
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Soilse: dearg nuair atá siad
feistithe, d’fhéadfadh aon rithim a
bheith acu seachas splancarnach
grúpa  (2+1) úsáidtear ar
mharcanna cliathánacha athraithe
iad chun príomhchainéal a léiriú.  Is
iad na samplaí ná:

Tá dath glas ar mharcanna
deasbhoird agus tá an cruth
bunúsach coirceogach (agus
barrmharc nuair atá sé feistithe). Má
tá sé lasta, beidh an solas glas ar
aon rithim.  Bheadh an marc seo ar
thaobh dheis an árthaigh agus é ag
taisteal i dTreo na mBaoithe.

Is iad na samplaí ná:

Dath: Glas
Cruth (baoithe): Cónúil (coirceog),

colún nó sparra
Barrmharc (má tá sé ann):
Síneann coirceog ghlas amháin
suas

Soilse: glas nuair atá siad feistithe,
d’fhéadfadh aon rithim a bheith acu
seachas splancarnach grúpa  (2+1)
úsáidtear ar mharcanna
cliathánacha athraithe iad chun
príomhchainéal a léiriú. Is iad na
samplaí ná:

Nuair atá uimhreacha ar na
marcanna beidh na huimhreacha
corra ar thaobh an deasbhoird agus
beidh na huimhreacha cothroma ar
thaobh an chlébhoird, ag taisteal i
dTreo na mBaoithe. Uimhrítear iad ó
threo na farraige.

2. Marcanna Cairdinéalacha
Úsáidtear iad seo chun suíomh an
uisce inseolta is fearr a chomharthú;
chun an taobh slán chun dul thar
chontúirt a thaispeáint
(carraigeacha, raiceanna, báirí,
agus araile) agus chun aird a
tharraingt ar ghné i gcainéal.

Chun brí mharc cairdinéal ar leith a
thuiscint, ní mór don loingseoir a
bheith feasach maidir lena chuid
treoracha geografacha agus, mar
sin, tá gá dó ar chompás chun
comharthú cén áit a bhfuil an t-uisce
inseolta is fearr. Cuirtear an marc ar
cheann de na ceithre
cheathramhán: thuaidh, theas, soir
nó siar.  Má tá amhras ort, téigh i
gcomhairle leis an gcairt
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Solas tapa leanúnach

Solas gealánach aonar

Solas fadghealánach

Solas gealánach grúpa

Solas tapa leanúnach

Solas gealánach aonar

Solas fadghealánach

Solas gealánach grúpa

Treo na
baoitheála
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loingseoireachta don uiscebhealach
atá in úsáid agat.

Níl cruth an mhairc chairdinéalach
tábhachtach ach i gcás baoi colún
nó sparra a bheith ann. Is í an ghné
is tábhachtaí den mharc
cairdinéalach sa solas lae ná an
barrmharc dubh coirceoige dúbailte
agus na ceithre shocrú difriúla a
chomharthaíonn treoir ábhartha an
mhairc.

Úsáidtear bannaí cothrománacha
dubha agus buí chun dath a chur ar
na marcanna cairdinéalacha.  Má tá
sé lasta, taispeánfaidh an marc
solas bán de ghné Splanc Tapa (=
thart ar 1 in aghaidh an tsoicind) nó
Splanc An-Tapa (= thart ar 2 in
aghaidh an tsoicind).  Comharthóidh

rithim an tsolais ceathramhán ar
leith an mhairc.

Marc Cairdinéalach Thuaidh
Tá dhá choirceog aige a shíneann
suas. Má tá sé lasta, taispeánann
marcóir thuaidh solas gealánach
bán a bhíonn leanúnach agus tapa
nó an-tapa.

Téigh thar thaobh thuaidh an mhairc
seo.

Marc Cairdinéalach Thoir
Tá dhá choirceog aige a bhíonn ag
síneadh amach óna chéile. Nuair
atá sé lasta, taispeánann marc thoir
solas bán a bhíonn ag gealánach i
ngrúpa de thrí (3) splanc tapa nó an-
tapa.
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(Splanc an-tapa leanúnach) 

(Splanc tapa leanúnach)
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Téigh thar thaobh thoir an mhairc
seo.

Marc Cairdinéalach Theas
Tá dhá choirceog aige a bhíonn ag
síneadh síos. Nuair atá sé lasta,
taispeánann marc theas solas bán a
bhíonn ag gealánach i ngrúpaí de
shé (6) splanc tapa nó an-tapa le
splanc fhada ina ndiaidh.

Téigh thar thaobh theas an mhairc
seo.

Marc Cairdinéalach Thiar
Tá dhá choirceog aige a bhíonn ag
síneadh i gcoinne a chéile. Nuair atá
sé lasta, taispeánann marc thiar
solas bán a bhíonn ag gealánach i
ngrúpaí de naoi (9) splanc tapa nó
an-tapa.

Téigh thar thaobh siar an mharc
seo.

3. Marcanna Dainséir
Iargúlta

Tá siad ar, nó feistithe thar, baol
iargúlta de mhéid teoranta a bhfuil
uisce inseolta timpeall air. Is iad na
dathanna ná straidhpeanna
cothrománacha dearga agus dubha
agus tá an marc, nuair atá sé
praiticiúil, feistithe le barrmharc
dubh, sféar dúbailte, atá cóirithe go
hingearach.   Má tá sé lasta beidh
an solas bán agus ag taispeáint
grúpa dhá splanc.

Seans go gcuideoidh an
comhcheangal dhá splanc = dhá
sféar leis an gcuimhne i gcás an
chinn seo.

Ní bhíonn Comharthaí Dainséir
Iargúlta suite go lárnach thar
chontúirt i gcónaí agus mar sin
moltar gan dul ró-ghar tharstu.

4. Marcanna Speisialta
Úsáidtear iad seo chun spás nó gné
ar leith a chomharthú, d’fhéadfaí a
chineál a aimsiú trí féachaint ar
chairt nó ar threoracha
seoltóireachta.

Bíonn dath buí ar an marc speisialta
i gcónaí agus X buí amháin atá sa
bharrmharc. Má tá solas feistithe
beidh sé buí agus d’fhéadfadh aon
rithim nach n-úsáidtear do shoilse
bána a bheith aige, mar shampla,
FlY, Fl (4) Y.
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5. Marcanna Uisce Slán
Úsáidtear iad seo chun comharthú
go bhfuil uisce inseolta ar gach
taobh an mharc. D’fhéadfaí na
marcanna seo a úsáid mar bhaoi
lárlíne, lár-chainéal nó radharc talún.
Tá cruth an bhaoi ina sféar, ina
cholún nó ina sparra agus cuireann

striapacha ingearacha bána agus
dearga dath air.  Tá an barrmharc,
atá feistithe nuair atá sé praiticiúil ar
bhaoithe colúin agus sparra, sféar
agus dearg. Má tá sé lasta,
taispeántar solas bán splancarnach
iseapas nó fadghealánach. 

Tugtar rabhadh d’oibreoirí
árthach go bhfuil seans go
rachaidh árthaigh tráchtála
móra thart go gar do na
marcanna seo.
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Taobh an
Chlébhoird

Taobh an
Deasbhoird

Má úsáidtear na cruthanna 
seo, léireoidh siad an taobh 
gur chóir dul thar na baoithe 

Cruth (roghnach)
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6. Baoi Mharcála Raice
Éigeandála
Ba chóir ‘Contúirtí Nua’ a mharcáil
go cuí le marc Cliathánach,
Príomhairde, Corrghuaise nó trí
Bhaoi Marcála Reice Éigeandála a
úsáid. Má bhraitheann an t-Údaráis
Cuain go bhfuil baol ard ar leith ann
don loingseoireachta, ba chóir
ceann amháin de na marcanna ar a
laghad a chur síos faoi dhó.

Dath: Stríoca Gorma/Buí ingearach,
dath i dtoisí den mhéid céanna 
(íosmhéid 4 stríoca agus uasmhéid
8)

Barrmharc: Crois buí sheasta nó
ingearach

Cruth: Colún nó Sparra

Solas: Buí/Gorm ag malartú idir
soicind amháin de sholas gorm agus
soicind amháin de sholas buí le 0.5
soicind dorchadais eatarthu.

D’fhéadfaí an Bhaoi Marcála Reice
Éigeandála a fheistiú le RACON
Cód Morse “D” nó UCA.

Scéimeanna Uiscebhealaí
Intíre
Ba chóir do mháistrí ag úsáid
uiscebhealaí intíre a bheith
cúramach agus tagairt a dhéanamh
do chairteacha agus treoracha
loingseoireachta go rialta chun
easordú a sheachaint.    Cuirtear
mionsonraí ar na
príomhscéimeanna marcála a
úsáidtear ar uiscebhealaí na
Sionainne, na hÉirne agus Loch
Coirib ar fáil thíos.

Ba chóir eolas maidir le baoitheáil ar
chórais uiscebhealaí intíre eile a
fháil ón údarás freagrach ábhartha
roimh thabhairt faoi aon aistear.

Uiscebhealach na
Sionainne
Tá Uiscebhealaí Éireann freagrach
as roinnt uiscebhealaí inseolta intíre,
an tSionainn san áireamh, a
bhainistiú, a chothabháil, a
athchóiriú agus a fhorbairt. Ar
Uiscebhealaí na Sionainne suas an
abhainn ó Dhroichead na Sionainne,
Luimneach, is é atá sa chóras
baoitheála ná marcanna
cliathánacha dearga agus glasa.
Thíos an abhainn ó Dhroichead na
Sionainne, tá córas IALA Réigiún A i
bhfeidhm.

Coimeádtar marcanna dearga ar do
thaobh chlé (clébhord) ag dul in
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aghaidh an tsrutha agus isteach i
mbánna agus cuanta.   Bíonn cruth
cruinn ar bharrmharcanna dearga i
gcónaí.  Is minic a bhíonn saighead
bhán ag marcanna daingnithe (i
gcomparáid le cinn ar snámh) ag
léiriú an taobh sábháilte.
Coimeádtar marcanna glasa ar do
thaobh deas (deasbhord) ag dul in
aghaidh srutha agus isteach i

mbánna agus cuanta. Bíonn cruth
cearnógach nó dronuilleogach ar
bharrmharcanna glasa i gcónaí. Is
minic a bhíonn saighead bhán ag
péirsí agus rabhcháin ag léiriú an
taobh sábháilte. Is féidir na nithe
seo a leanas a bheith i marcanna
(féach Figiúr 1):
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(a) 

agus

(b)

Stanga ingearacha nó péirsí le barrmharcanna ciorclacha dearga
nó cearnógacha/dronuilleogacha glasa. D’fhéadfadh an stang féin
a bheith péinteáilte nó gan bheith péinteáilte leis an dath céanna
leis an mbarrmharc. D’fheadfadh stanga a bheith in aice leis an
mbruach, san imeall giolcaí, ar bhacann infheicthe nó amuigh sa
chorp uisce.   I roinnt limistéar tá an barrmharc ceangailte le barr
cairn clocha.

(c) 

agus

(d)

Cás-baoithe móra ar snámh le barrmharcanna ciorclacha dearga

nó 

cearnógacha/dronuilleogacha glasa agus go minic litir nó uimhir
mhór gur féidir a úsáid leis na cairteacha loingseoireachta. Corp
an bhaoi péinteáilte leis an dath céanna agus atá ar an mbarr-
mharc.

(e)

agus

(f)

Baoithe beaga cónúla ar snámh le barrmharcanna ciorclacha
dearga nó cearnóge/dronuilleogacha glasa. Corp an bhaoi
péinteáilte leis an dath céanna agus atá ar an mbarr-mharc.

(g) 
agus

(h)

Cannaí ar snámh péinteáilte dearg nó glas nó drumaí le
barrmharc.

(i)
agus

(j)

Ciorcail dhearga nó cearnóga/dronuilleoga glasa péinteáilte ar
chéanna droichid chun an áirse nó na háirsí loingseoireachta a
léiriú.  (ag taispeáint saighead an “taobh sábháilte”).
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Tabhair faoi deara: Ní mór duit
fanacht feasach ar threo an taistil i
gcomparáid le treo an chórais
baoitheála (in aghaidh/le sruth,
isteach i/amach as cuanta agus
bánna) chun easordú a sheachaint
ag staideanna “talaimh láir” agus
tagairt dod’ threoir loingseoireachta.
Tarlaíonn a leithéid de staideanna
(ar lochanna móra den chuid is mó)
áit atá cainéil sábháilte ar an dá
thaobh de bhacainn agus úsáidfear
péire amháin nó níos mó de
bhaoithe nó stanga dearga agus
glasa i dtreo a dhealraítear a bheith
aisiompaithe chun limistéar na
faidhbe a mharcáil. Ná téigh idir na
péirí Dearga/Glasa sa staid seo ach
lean na rialacha bunúsacha ag

coimeád marcanna dearga ar do
thaobh chlé ag dul in aghaidh srutha
nó marcanna glasa ar do thaobh
deas. Féach Figiúr 2.
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(a)

(c)

(e)

(g)

(i)

(b)

(d)

(f)

(h)

(j)

In aghaidh an tsrutha 
agus isteach i mbánna 

agus cuanta.  

Figiúr 1 – Marcanna loingseoireachta ar an tSionainn

In aghaidh 
an tsrutha

Be
al

ac
h 

se
ol

tó
ire

ac
ht

a Bealach seoltóireachta

Figiúr 2 – Marcanna talaimh láir
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Rabhadh: D’fhéadfadh marcanna
a ndathanna nó a gcruthanna a
chailliúint le ham de dheasca
meascáin den aimsir, dochar
imbhuailte, braonta na n-éan, fás
fiailí, srl. ag ceilt an chuma atá orthu
sa chaoi sin. D’fhéadfadh sé a
bheith deacair go leor chun na
marcanna beaga a fheiceáil, agus
chun idirdhealú a dhéanamh idir na
dathanna, nuair atá drochléargas
ann mar thoradh ar scamaill,
dorchadas, báisteach nó an ghrian
sa treo mícheart.

Uiscebhealach na hÉirne
Ar uiscebhealach na hÉirne
cuimsíonn an córas marcála go
háirithe stanga le barr-mharcanna
péinteáilte dearg agus bán.   Tá
cruth leath-chiorclach ar na barr-
mharcanna agus tá siad curtha suas
i dtreo is go bhfuil imeall réidh an
leathchiorcail cothrománach, ag barr

an mhairc nó ag an mbun. Tá an dá
aghaidh den leathchiorcal péinteáilte
– seasann an dath dearg de gach
aghaidh don taobh guaiseach den
mharc agus seasann bán don taobh
sábháilte.

I roinnt limistéar ar na lochanna
móra, úsáidtear cairn clocha
péinteáilte bán chun cabhrú le
haimsiú suímh.

Is féidir na nithe seo a leanas a
bheith i marcanna (féach Figiúr 3):
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(i) Tá marcanna leis an
imeall cothrománach ag
an mbun ar thaobh na
láimhe clé (clébhord) ag
dul in aghaidh srutha.   

(ii) Tá marcanna leis an
imeall cothrománach ag
an mbarr ar thaobh na
láimhe deise (deasbhord)
ag dul in aghaidh srutha.

(iii) Léirítear tailte láir trí
mharcanna le cruth
mhuileata dearg.  Ná téigh
idir péirí de mharcanna
talaimh láir.

In aghaidh an 
tsrutha isteach i 

mbánna agus cuanta
(i) (ii) (iii)

Figiúr 3 – Marcanna Chóras na hÉirne
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Tá an-cuid de mharcanna córais na
hÉirne uimhrithe agus is féidir tagairt
a dhéanamh orthu sa treoir
loingseoireachta.

Uiscebhealach na
Sionainne – na hÉirne
Úsáidtear córas Uiscebhealaí na
Sionainne le marcanna cliathánacha
dearga agus glasa ar Uiscebhealach
na Sionainne-na hÉirne ó Liatroim
go lár leibhéil an mhullaigh (Loch an
Scoir) ag pointe díreach siar ó Cheis
Charraigín. Ón bpointe seo soir
chuig an Éirne, úsáideann an
uiscebhealach scéim mharcála na
hÉirne.

Uiscebhealach na Coiribe
Leanann an córas loingseoireachta
ar Loch na Coiribe córas IALA
Réigiún A:

■ DEARG – marc de chruth
shorcóireach (canna) go clébhord,  

■ GLAS – marc de chruth chónúil
(coirceog) go deasbhord.
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Ancaireacht,
Buanseasmhacht agus
Láimhseáil Báid 

Ancaireacht

Is cuid riachtanach den
mhairnéalacht é a bheith ag cur
ancaire agus caithfidh gach oibreoir
a bheith ar an eolas leis an nós
imeachta seo agus an trealamh
ceart a bheith ar bord acu.  Déantar
ancaireacht ar dhá phríomhchúis:
■ Do chaitheamh aimsire amhail

iascaireacht, snámh nó fanacht
thar oíche.

■ Mar ghníomh éigeandála, ionas
nach rachaidh an bád i dtír i
ndrochaimsir nó mar thoradh ar
theipeadh innill.

Is é an cuspóir atá leis ná chun an
bád a dhaingniú leis an ngrinneall,
ionas nach n-imeoidh sé ar fán in
aon aimsir gharbh.  Is gníomh
sábháilte, simplí, tapa é ancaire a
chur, a fhad is go leantar roinnt
treoirlínte bunúsacha. An trealamh
atá ag teastáil chun ancaire a chur
ná ancaire agus ród. D’fhéadfadh
líne nó slabhra a bheith i gceist, le
geimhle chun na píosaí éagsúla a
cheangail.

Ancairí
Tá go leor cineál ancaire ann agus
tá dearaí nua ann ó am go ham.
Seo a leanas na cinn a úsáidtear is
minice:

Danforth

Úsáidtear é go coitianta agus tá dhá
bhos mhaighdeoige air, a
thochlaíonn isteach sa ghrinneall.
Bíonn an Danforth déanta de
chruach nó alúmanam treisithe.
Cuireann sé daingniú maith ar fáil i
láib nó i ngaineamh, ach bíonn sé
de nós aige tarraingt amach as
grinneall atá clúdaithe le fiailí nó
fear, mar nach bhfuil sé ach ina luí
ar bharr an fhásra sin go minic.
Greamóidh sé de charraigeacha,
ach d’fhéadfadh sé a bheith deacair
é a tharraingt saor; d’fhéadfadh sé
lúbadh nó briseadh nuair a bhíonn
sé daingnithe mar sin.  Tá sé de
bhuntáiste aige gur féidir é a stóráil
go réidh ar an deic.

Ancaire Treafa

Aguisín 4
4
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Tá an t-ancaire Treafa an-
éifeachtach mar tá go leor meáchain
ann chun go dtochlóidh an bos
isteach i ngrinnill éagsúla.  Taitníonn
sé le mairnéalaigh agus cumhacht-
bhádóirí, a bhfuil puilpidí tosaigh le
rolláin ar a mbáid acu.  Ar shoithigh
ata níos mó, is féidir é a úsáid agus
é a tharraingt ar ais i bhfad uaidh ón
gcúldeic íochtair, nuair a mheasctar
é le hunlas castainn leictreach.  Tá
roinnt déantóirí éagsúla a dhéanann
ancairí Treafa, chomh maith leis an
mbunleagan CQR.

An Bruce

Tá an t-ancaire seo an-chosúil leis
an ancaire Treafa, ach go bhfuil bos
socair air in áit ceann a chasann.

Ancaire Infhillte

De ghnáth, ní oireann sé ach do na
hárthaí is lú agus é a úsáid i
gcoinníollacha measartha. Tá sé de
bhuntáiste aige go bhfilleann sé
dúnta agus é stóráilte, cosúil le scáth
báistí, agus is féidir é a stuáil go
héasca ar bord.

An Fortress

Cosúil leis an Danforth, is ancaire de
stíl boise é an Fortress. Tá ancairí
Fortress déanta de chóimhiotal
alúmanaim maignéisiam éadrom
ardnirt. Tá móréileamh ar an ancaire
seo mar go bhfuil sé éadrom agus
go bhféadtar é a bhaint anuas i
gcomhair stórála. Tá cumas
coinneála níos fearr ag ancairí
Fortress sa láib mar is féidir iad a
choigeartú óna ngnáth-uilleann boise
32° go 45° leathan. Cé go
bhfeidhmíonn an cineál ancaire seo
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go maith i ngrinnill chré, ghainimh
agus láibe, mura ligtear don talmhú
sa ghrinneall, ar nós grinneall crua
nó carraigeach, nó fiaileach, ní féidir
leis na bosa dul sa talamh agus ní
luífidh an t-ancaire ansin.

Is ancaire soic le luiseag sheasta é
an Delta. Go bunúsach, is forbairt é
ar an leagan CQR. Tá cumas
coinneála níos fearr aige ná an
CQR. Tá an cineál seo ancaire níos
troime agus níos toirtiúla ná leagan
an Danforth.  Meastar go bhfuil sé
éifeachtach mar ancaire ilfhóinteach
don ghrinnill ghainimh, láibe tibhe nó
fiaileacha, agus uaireanta do
cheantair charraigeacha. Níl cumas
coinneála maith aige i láib bhog,
áfach, agus tá an Delta easnamhach
maidir le gaineamh dlúth an-chrua,
féar, fiailí agus ceilp. Tá an Delta
mór, réasúnta trom, agus stuáiltear é
de ghnáth i rollóir liathróide.

Ba cheart go mbeadh uimhir agus
cineál na n-ancairí ag brath ar mhéid
an árthaigh atá i gceist agus ar an
gceantar ina mbeidh an t-árthach ag
cúrsáil.

Ród an Ancaire
Nascann ród an ancaire an t-ancaire
leis an árthach. D’fhéadfadh slabhra
nó téad tacair a bheith ann.  Bí

cinnte go bhfuil ród an ancaire
nasctha i gceart leis an árthach ar
dtús leis an tseaicil chuí.  Is é an
buntáiste atá le slabhra ná go
gcuireann an meáchan atá ann le
cumas daingnithe an ancaire agus tá
sé deacair damáiste a dhéanamh
dó.  Tá sé trom agus deacair le
húsáid agus le stuáil áfach.  Má tá
an ród déanta as slabhra amháin, is
gá go mbeadh unlas castainn ann
chun an t-ancaire a ardú aníos.  San
áireamh leis sin, d’fheadfadh
meáchan an tslabhra chuí a bheith
mar ualach ró-mhór ag tosach
árthaigh bhig, ach go háirithe má tá
tosach géar ann agus snámhacht
theoranta ag baint leis. 

Is fearr le go leor daoine líne chun
ancaire a chur mar go n-ionsúnn an
leaisteachas a bhaineann leis
preabadh an ualaigh nuair atáthar ag
cur ancaire in uisce atá suaite. Is
fearr níolón casta le trí dhual, ina áit
dhá cheann, mar go síneann sé níos
faide. Má úsáideann tú líne don ród,
ba cheart go mbeadh fad slabhra
ceithre mhéadar a bheith curtha
isteach díreach os cionn an ancaire
ionas nach dtarlóidh aon chaitheamh
i gcoinne carraigeacha nó coiréil.
Coinníonn meáchan an tslabhra seo
an chuid íochtair den ród thíos i
gcoinne an ghrinnill, ionas go
mbeidh tarraingt níos cothrománaí ar
an ancaire.  Ba chóir nasc sclóine a
úsáid idir an t-ancaire agus an
slabhra chun cabhrú leis an ancaire
a shocrú agus a stuáil i gceart.
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Gnáthaimh agus Teicnící
chun Ancaire a chur

Feistiú ancaire a roghnú
Mura bhfuil éigeandáil ann, is é an
chéad chéim a bhaineann le feistiú an
ancaire ná an áit ina n-ísleofar é.  Ná
téigh ar ancaire i gcainéal ná ar
bhealach isteach ar chainéal.  Déan
tagairt do chairteacha áitiúla agus
treoracha seoltóireachta le fáil amach
céard iad na háiteanna is fearr le
hancaire a chur síos.

Ba cheart na príomhghaoithe,
doimhne an ghrinnill, ábhair an
ghrinnill, ardú na taoide agus árthaigh
eile atá thart timpeall ort, go léir a
chur san áireamh nuair atá cinneadh
á dhéanamh faoi ancaire a chur síos.

Tá sé tábhachtach go mbeadh
foscadh ón ngaoth mar cuirfidh uisce
suaimhneach níos lú strus ar ghreim
an ghrinnill.  Cuir san áireamh aon
athrú ar threo agus ar luas na gaoithe
a bhfuiltear ag súil leis. Beidh tionchar
ag ábhair an ghrinnill ar an gcineál
ancaire a úsáidfidh tú, abraimis go
bhfuil rogha agat. Go hidéalach, ba
cheart go mbeadh an t-uisce domhain
go leor ionas nach gá duit a bheith
buartha faoin ngrinneall a bhuaileadh
ag lag trá. Ach ní fearr don uisce a
bheith chomh domhain sin i gcónaí.
Dá dhoimhne an t-uisce is ea is faide
a ba cheart don ród a bheith agus is
faide a bheidh an ciorcal caite.  Is
maith an cleachtas é ancaire a chur
in uisce a bhíonn dhá nó trí oiread an
fhaid atá ar do bhád, más féidir.

Teacht in aice leis an leaba
ancaire
Bí cinnte go bhfuil trealamh an
ancaire go léir réidh le n-úsáid sula
dtéitear in aice leis an leaba ancaire.
Má tá aon bhád eile ag an leaba
ancaire a roghnaigh tú, aimsigh áit
éigin a bheidh spás caite mór agat.
Déan meastachán ar chiorcail caite
na mbád eile a bhfuil ancaire curtha
acu – tabhair faoi deara an tslí a
luíonn na báid eile i gcomparáid le
haon ghaoth nó sruth atá ann.
Laghdaigh an luas agus téigh go dtí
an leaba ancaire sa treo céanna is a
chuaigh na báid eile roimhe sin.
Déan laghdú ar an luas arís de réir
mar a shroicheann tú an spás atá
uait.

An tancaire a chur síos
Nuair a bhíonn tú díreach ar
aghaidh ón áit feistithe a roghnaigh
tú, dean seiceáil os do chomhair
agus ansin tosaigh ag bogadh siar
go mall – cuir síos d’ancaire ansin
agus ansin amháin. Lean de bheith
ag bogadh in aice leis go mall, de
réir mar a scaoileann tú amach an
fhad chuí den ród. Bíonn an fhad
cheart faoi réir ag an scóip atá ag
teastáil – cóimheas fhad an róid ata
in úsáid agus an fhad chuig an
ngrinneall. Tabhair faoi deara nach
ionann é seo agus doimhne an
uisce – is é an luach chomh maith le
hairde thosach an bháid atá os
cionn an uisce.  Is í doimhne an
uisce a úsáidtear chun an scóip a
mheas, ná an doimhne is ísle a
bheadh i gceist nuair atá an t-
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ancaire curtha; is é sin an doimhne
ag lán-taoide. I gcás aimsir
shuaimhneach, is leor scóip a cúig
de ghnáth nuair atá ród líne in úsáid;
nuair atá slabhra i gceist, is leor
scóip a trí. Ma táthar ag súil le
drochaimsir, méadaigh na
luachanna sin chomh hard le seacht
agus a deich faoi seach.

Is cabhair í, má cuirtear marcanna
ar líne nó ar shlabhra an ancaire ag
faid éagsúla.  Nuair atá an fhad
cheart den ród scaoilte amach ba
cheart é a bhaint ó unlas castáin an
ancaire (má tá ceann acu in úsáid)
agus é a cheangail go daingean le
cuaille Samson, píosaí ancaire, nó
cléit. Nuair atá an ród sínte amach
go hiomlán, bain tarraingt siar as, le
cinntiú go bhfuil an t-ancaire
feistithe.

Glac síos roinnt nótaí ó mharcáil an
chladaigh le n-úsáid mar thagairt do
shuíomh an bháid agus déan
seiceáil orthu go rialta lena chinntiú
nach bhfuil an t-ancaire tarraingthe
ag d’árthach.

Ag Imeacht
Nuair atá tú réidh chun do leaba
ancaire a fhágáil, téigh chun tosaigh

go mall, agus ród an ancaire á
tharraingt isteach agat le hunlas
castainn nó de láimh, de réir mar a
éiríonn sé scaoilte. Nuair atá an bád
suite díreach os a chionn, brisfidh
an t-ancaire ón ngrinneall agus is
féidir é a tharraingt ar bord.

Baol a bhaineann le hAncaireacht
■ I gcás go bhfuil gá leis

slabhra/líne an ancaire a
scaipeadh amach ar an deic sula
gcuirtear é, bí cinnte go bhfuil sé
scaipthe amach i mbealach
sábháilte agus nach mbeadh sé
mar bhaol do fhoireann an bháid.
Bí ar d’airdeall faoin mbaol atá
ann do lámha/méara nuair atá
slabhra ag imeacht thar rolláin ar
luas ard. Chomh maith leis sin,
nuair atá an líne á tarraingt aníos,
bí cinnte go gcuirfear é go pras i
stóráil, chun aon bhaol gortaithe a
sheachaint.

■ Bí cinnte i gcónaí go bhfuil líne an
ancaire curtha thar thosach an
bháid agus an rollán ceann
stuimine cuí in úsáid.  Tá sé seo
riachtanach chun tosach an
árthaigh a choinneáil i dtreo na
bpríomhghaoithe.

■ Ná cur síos ancaire ag cúl an
bháid. D’fhéadfá an bád a
chasadh béal faoi nó é a bhá le
huisce má dhéantar é seo.
Cuireann an spás an tosaigh níos
lú spás gluaiseachta ar fáil agus
tá sé níos fearr ag seasamh i
gcoinne na taoide/na haimsire. I
gcás go bhfuil feacht ann,
d’fhéadfadh fórsa an uisce cúl a
bháid a tharraingt faoin uisce.  Tá
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An Scóip

An Scóip thar an líne snámha 1m

Doimhne an
uisce 4m

RÓD = 7 x (1+4) = 35m
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an baol ann chomh maith go
mbáfaí an bád le tonnta.
Méadaítear an baol sin le
meáchan an mhótair, an tanc
breosla, nó aon trealamh eile atá
ag cúl an bháid.

■ Ba cheart go mbeadh ród an
ancaire feistithe le cléit threisithe,
cuaille Samson nó unlas castainn,
atá curtha chun tosaigh sa bhád
chomh fada agus is féidir. Ní ceart
línte ancaire a fhágáil scaoilte
taobh istigh den bhád .i. le
trasnach nó le suíochán, mar
ligfeadh sé sin don árthach
bogadh isteach i ndrochaimsir/i
dtonnta agus a bheith báite.

■ Nuair atá ancaire á fháil ar ais ar
bháid bheaga, bí cinnte go bhfuil
an líne stóráilte go néata agus i
gceart chomh luath is a thugtar ar
bord é.  Ná lig dó éirí ceangailte
cosúil le fáinní rámha, rud a
sháfaidh an bád chun na gaoithe,
dá dtiocfadh ualach mór ar ród an
ancaire.

Daingne
D’fhéadfadh fórsaí sínte áirithe dul i
bhfeidhm ar an mbád, óna gcaithfidh
sé é féin a cheartú nó d’fhéadfadh
sé casadh béal faoi.

Fórsaí Coitianta ná:
■ Fórsaí cruthaithe ag an ngaoth
■ Fórsaí cruthaithe ag tonnta
■ Ualach ró-mhór .i. an iomarca

daoine bailithe le chéile ar thaobh
amháin den bhád

■ Laghdú ar an daingne bhunúsach
de bharr athruithe (meáchan sa

bhreis atá go hard ar an struchtúr)
■ An iomarca uisce sna taomáin,

rud a chruthóidh éifeacht
dromchla shaoir

■ Damáiste Báite.

Glaoitear daingne ar an gcumas atá
ag an mbád é féin a cheartú. Ba
chóir go mbeadh sé soiléir gur gá
machnamh a dhéanamh nuair atá
fearas agus trealamh á stóráil ar
bhád.  Ba cheart dó a bheith thíos
chomh fada agus is féidir sa bhád.
Tá sé riachtanach a chinntiú nach
féidir leis a bheith ag bogadh ó
thaobh go taobh go tobann istigh sa
bhád.

Bheadh measúnú déanta ar aon
árthach do chaitheamh aimsire a
tógadh faoin Treoir um Árthaí
Áineasa, do Chaighdeán ISO um
dhaingne agus snámhachta.  Is
bunriachtanas é go mbeadh an
tsnámhacht, an daingne agus an
saorbhord don chatagóir deartha ina
bhfuil sé.  Beidh an t-ualach is mó
atá molta don árthach, scríofa ar
Phláta an Tógálaí a bheidh curtha ar
an trasnán. Luafaidh sé uasmhéid
na ndaoine agus an trealaimh.  Tá
sé riachtanach nach mbeadh ró-
ualach ar an árthach.

Nuair atá bád ar snámh ag an
bhfeistiú, tá dhá fhórsa bhunúsacha
ag feidhmiú –  
■ domhantarraingt, fórsa anuas

nádúrtha atá ag tarraingt an bháid
i dtreo lár an domhain

agus
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■ snámhacht, a bhogann an bád
suas go pointe atá cothrom le
meáchan an mhéid uisce atá an
bád ag brú as an mbealach.

Agus tú ag féachaint ar
thrasghearradh de chabhail an
bháid atá ina shuí leibhéal san
uisce, is féidir dhá phointe teoiriciúla
a shamhlú.

Beidh an Meáchanlár (ML) ag
croílár an spáis iomláin cabhlach.
Is féidir glacadh leis go bhfuil lár na
domhantarraingthe ag feidhmiú tríd
an bpointe seo.

Beidh an pointe eile, Lár na
Snámhachta (LS), i lár na háite a
bhfuil an bád san uisce, agus is
tríd é seo a bhfuil an fórsa
snámhachta aníos ag feidhmiú.

Nuair atá an ML agus an LS le
chéile go hingearach, bíonn an bád
ina suí go réidh. Nuair atá an bád
deartha agus tógtha i gceart, leis an
trealamh á stóráil i gceart, ba cheart
go bhfanfaidh an ML san áit cheart i
gcónaí.  Ach athróidh an LS am ar
bith a chasann an bád ar a thaobh
mar go n-athraíonn méad agus cruth
an bháid faoin uisce.

Glaoitear an Righting arm ar an
bhfad idir an Meáchanlár agus Lár
na Snámhachta. Tá meáchan an
bháid ag brú síos ag an ML agus
meáchan an uisce ag brú suas ag
an LS. Cruthaíonn sé seo fórsa
rothlaithe nó gluaiseacht a
nglaoitear an móimint cheartaithe
air.
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A fhad is gur féidir le fórsa aníos na
snámhachta an bád a chur ar ais go
réidh, cruthaítear móimint cheartaithe
dearfach. (Fig. 2).  Bíonn ML i gcónaí
laistigh de LS. 

Ach dá dtarlódh sé ar fáth ar bith go
mbogfadh Lár na Domhantarraingthe
(an Meáchanlár) taobh amuigh de Lár
na Snámhachta, cruthaíonn sé móimint
cheartaithe diúltach agus tá an bád
chun casadh béal faoi  (Fig 3).

Tarlaíonn móimintí cheartaithe diúltacha
nuair a bhogann an Meáchanlár ar an
mbád os cionn a phointe deartha, mar
thoradh air –  
■ Ró-luchtú,
■ De bharr athruithe struchtúrtha nach

bhfuil an t-árthach in ann dóibh .i.
teach rotha breise, suíocháin ar bharr
na dtithe rotha atá ann cheana,
rigeanna níos airde, feistiú na seolta,
fearas radair srl.,

■ An iomarca uisce sna taomáin nó bá
(Athraítear suíomh ML).

D’fheadfadh tionchar a bheith ag
láimhseáil ar dhaingne an bháid, chomh
maith le stóráil chúramach, m.sh. ná
téigh comhthreomhar le tonnta móra ar
bith riamh i mbád a bhfuil ualach
rómhór air nó atá ró-bheag don chás.
Os rud é go gcuireann na tonnta an bád
ag rothlú ó thaobh go taobh, bíonn
suíomh ML agus LS ag athrú de shíor.
D’fhéadfadh fiú athrú an-bheag le linn
an rothlaithe, cosúil le hathrú na
ngiaranna nó duine ag bogadh móimint
cheartaithe dhiúltach a chruthú.  Déan
dianmhachnamh faoi aon athrú a
dhéanfá ar an mbád a d’ardódh an
Meáchanlár agus faigh comhairle

ghairmiúil sula dtosóidh tú air.

Baol le Láimhseáil an Bháid

Ró-luchtú
Laghdóidh an rólódáil saorbhord an
bháid agus cuirfidh sé isteach ar a
chumas láimhseála.  Go coitianta,
d’fhéadfadh iompú béal faoi agus dul
faoi uisce a bheith mar thoradh air in
árthaí níos lú.

Luchtú Cothrom
Nuair a bhíonn an t-ualach scaipthe go
dona ar thaobh amháin laghdóidh sé
daingne an bháid agus ardóidh an baol
go mbáfar é leis an easpa saor-bhoird
agus casadh leanúnach i bhfeidhm air.
Beidh drochthionchar aige seo ar
chumas láimhseála an árthaigh seo.

Droch-chothromaíocht
Beidh sé mar thoradh air seo go
mbeidh an bád ina shuí go ró-dhomhain
san uisce ag an tosach nó ag an gcúl,
ag brath ar an áit a bhfuil an meáchain
suite.  Má tá sé ró-fhada chun tosaigh
tiocfaidh uisce isteach thar an tosach
agus cuirfidh sé seo isteach ar an
stiúradh. Má tá sé thíos ag an gcúl, tá
an baol ann go mbáfar é ansin agus
cuirfidh sé isteach ar an stiúradh.

Meáchan ró-ard
Laghdóidh seo an chobhsaíocht agus
beidh an bád neamhchobhsaí dá bharr.
Dáil an meáchan chomh híseal agus is
féidir i gcónaí.

Bá
Líonadh tapa an bháid le huisce mar
thoradh ar dhrochlódáil agus/nó
tonnghníomhú.
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Gléas Snámha
Pearsanta/Seaicéid
Tarrthála, Línte an Ghiolla
agus Úim Shábháilteachta 

Cineálacha gléas snámha
pearsanta (GSP/Seaicéid
tarrthála)

Is téarma uileghabhálach é an
téarma gléas snámha pearsanta
(GSP) a chlúdaíonn gach cineál
seaicéad tarrthála agus áiseanna
snámhachta a bhfuil sé mar chúram
acu duine a choinneáil ar snámh san
uisce. Tá réimse ann, ó sheaicéid
tarrthála le comhartha “CE” go
háiseanna snámhachta le comhartha
“CE”.  

Cuireann seaicéid tarrthála tacaíocht
ar fáil don úsáideoir le go bhfanfaidh
sé/sí béal in airde san uisce beag
beann ar na dálaí fisiceacha.  Le
háiseanna snámhachta, caithfidh an
t-úsáideoir luail snámha nó iompar
eile a dhéanamh chun an t-úsáideoir
a chur béal in airde san uisce.

Liostaítear na cineálacha difriúla
GSP/seaicéid tarrthála le treoir
mholta maidir le roghnú agus an áit
ar chóir duit iad a úsáid sa Tábla seo
a leanas. Níl sa Tábla thíos ach
treoir. Caithfidh daoine na contúirtí
cuí dá réimse úsáide féin a mheas
agus gléas snámha pearsanta a
roghnú dá réir sin.

Aguisín 5

Cineál agus Marcanna Úsáidí Molta

Caighdeán Idirnáisiúnta:
IMO SOLAS/AE Treoir um
Threalamh Mara 

Seaicéid tarrthála do longa farraige.   Ceaptha
go príomha le húsáid ar longa farraige faoi
rialacha IMO (Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta).
Úsáid do thréigean loinge.  Níl siad ceaptha le
haghaidh úsáide laethúil toisc go bhfuil siad
toirtiúil agus tá sé riachtanach iad a choimeád i
riocht mhaith le haghaidh úsáide i staideanna de
thréigean loinge.

Caighdeán
Comhchuibhithe na
hEorpa:
I.S. EN ISO 12402-2:2006

Sean-chaighdeán:  
EN 399 

Le húsáid amach ón gcósta agus do dhaoine
ag úsáid nithe le meáchan suntasach acu agus
dá bharr sin éilíonn siad buacacht bhreise.
Buntáisteach freisin dóibh siúd a úsáideann
éadaí a choimeádann aer istigh agus a bheidh
droch-thionchar orthu ar chumas féin-réitithe an
seaicéid tarrthála. Deartha lena chinntiú go
bhfuil an t-úsáideoir ar snámh lena b(h)éal
agus a s(h)rón i bhfad ón dromchla ar uillinn
agus le go leor saorbhoird chun teorainn a chur
le tumthaí béil i dtonnta.
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Cineál agus Marcanna Úsáidí Molta

Caighdeán
Comhchuibhithe na
hEorpa:
I.S. EN ISO 12402-3:2006

Sean-chaighdeán
EN 396 

Do lucht snámha agus daoine gan snámh de
gach aois. D’úsáid ghinearálta amach ón
gcósta agus le linn drochaimsire.  Casann
formhór na ndaoine a chaitheann é béal in
airde agus iad neamhaireachtálach san uisce.
D’fhéadfadh sé a chur isteach ar fheidhmíocht,
áfach, má tá an t-úsáideoir ag caitheamh
éadach trom agus/nó uiscedhíonach.
D’fhéadfaidís seo a bheith oiriúnach le húsáid
in uisce taoide nó nuair atá éadaí drochaimsire
á gcaitheamh agus nuair nach mbíonn lucht a
gcaite ábalta cuidiú leo féin mar gheall ar
ghortú nó ar thuirse.

Caighdeán
Comhchuibhithe na
hEorpa:
I.S. EN ISO 12402-4:2006

Sean-chaighdeán
EN 395 

Do snámhóirí de gach aois.  Le húsáid in uiscí
atá fothainithe/ciúin a bheag nó a mhór agus
ceaptha dóibh siúd a d’fhéadfadh go mbeadh
orthu fanacht le haghaidh tarrthála. Ní
chasfaidh sé an duine neamhaireachtálach a
chaitheann é béal in airde san uisce (go
háirithe agus éadach trom á chaitheamh).
D’fhéadfadh a bheith oiriúnach nuair atá lucht a
gcaite in ann cuidiú leo féin.   Cé go bhfuil
seans nach mbeadh an GSP seo chomh
toirtiúil le cineálacha eile GSP, níor chóir iad a
úsáid i gcoinníollacha garbha nó nuair atá
tonnta ann.

Caighdeán
Comhchuibhithe na
hEorpa:
I.S. EN ISO 12402-5:2006

Sean-chaighdeán
EN 393 

Do snámhóirí maithe amháin, le húsáid in aice
le bruach nó cladach áit ina bhfuil cabhair ar
fáil in aice láimhe.   Éilítear rannpháirtíocht
ghníomhach ón úsáideoir.   Ní choimeádfar
aghaidh lucht a chaite atá gan aithne amach ón
uisce agus níl go leor snámhachta aige chun
daoine nach bhfuil in ann cabhrú leo féin a
chosaint.    D’fhéadfadh a bheith úsáideach
nuair a bheadh fearais níos toirtiúla nó níos
snámhaí ag cur isteach ar ghníomhaíocht an
úsáideora nó fiú é a chur i mbaol.  Tá toirt agus
costas íosta acu, ach tá úsáid theoranta acu in
uisce garbh agus ní féidir muinín a chur iontu
chun an úsáideoir a choimeád sábháilte ar
feadh tréimhse fada.  Ní seaicéad tarrthála é.  
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Cineál agus Marcanna Úsáidí Molta

Seaicéid Tarrthála agus
áiseanna snámhachta
sainchuspóireacha –
leibhéal feidhmíochta
50 - 275

Caighdeán
Comhchuibhithe na
hEorpa:
I.S. EN ISO 12402-6:2006 

Is feistí sainchuspóireacha iad seo le haghaidh
riachtanais sonracha a théann níos faide ná
riachtanais an ghnáth-úsáideora agus tá siad
ag brath ar scileanna, eolas, oiliúint speisialta
agus rannpháirtíocht an úsáideora.   Ba chóir
go mbeadh sé seo ráite go soiléir san eolas a
sholáthraíonn an déantóir ar na táirgí seo.   Le
húsáid do chomhrac dóiteáin. Tá siad ceaptha
freisin le haghaidh úsáide le hárthaí uisce
pearsanta (scairdscíonna), sciáil ar an uisce nó
úsáidí tarraingthe eile cosúil leis sin agus
úsáidtear iad chomh maith do raftú bánuisce.

5

Tabhair faoi deara:
Tagraíonn Caighdeán Éireannach
(I.S.) do Chaighdeáin Náisiúnta a
úsáidtear chun aonfhoirmeacht agus
caighdeáin íosta do tháirgí agus
seirbhísí in Éirinn a chinntiú. Ní
bheidh an réimír seo ach amháin ag
déantóirí Éireannacha. Úsáidfidh
déantóirí Eorpacha eile réimír a
dtíortha féin in ionad I.S.

Tagraíonn EuroNorm (EN) do
chaighdeáin ar fud na hEorpa, a
úsáidtear chun a chinntiú go bhfuil
táirgí agus seirbhísí aonfhoirmeach
agus caighdeáin íosta acu.

Tagraíonn Eagraíocht Idirnáisiúnta
na gCaighdeán (ISO) do
Chaighdeáin Idirnáisiúnta a
úsáidtear chun aonfhoirmeacht agus
caighdeáin íosta do tháirgí agus
seirbhísí a chinntiú ag leibhéal
idirnáisiúnta.

Tá sé riachtanach go
roghnaíonn úinéirí árthaí
pléisiúir agus áineasa GSP atá
oiriúnach do na cúinsí ar leith
ina n-úsáidtear iad.

Sula gceannaíonn tú
GSP/Seaicéad tharrthála
deimhnigh:
1.  Gur leor an gléas chun snámhacht

dhearfa a thabhairt don duine a
úsáideann é sna huiscí ina mbeidh
sé/sí. Ba chóir d’úsáideoirí a
bheith san airdeall nach
bhfeidhmíonn roinnt GSP chomh
maith céanna i ndálaí adhaimsire,
fiú más GSP lán-fhormheasta iad.

2.  D’fhéadfadh coinníollacha eile
úsáide cur isteach ar GSP freisin,
ar nós nochta do cheimiceáin
agus táthaithe, agus seans go
mbeidh cosaint bhreise ag teastáil,
m.sh. sraith cosanta, chun
riachtanais áirithe na húsáide a
shásamh. Má tá sé ar intinn ag an
úsáideoir GSP a thabhairt isteach i
gcoinníollacha dá leithéid,
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caithfidh an t-úsáideoir a bheith
sásta nach mbeidh drochthionchar
ann don GSP.

3.  Go bhfuil an gléas oiriúnach do
mheáchan agus giorta cliabhraigh
an té a bheidh á chaitheamh.

4.  Go bhfuil marc comhlíonta CE leis
na ceannlitreacha ‘CE’ mar atá sa
sampla a thugtar in Iarscríbhinn IV
de Threoir 89/686/EEC na
Comhairle den 21 Nollaig 1989
(mar a leasaíodh i dTreoir
93/68/EEC na Comhairle den 22
Iúil 1993 agus Treoir 96/58/EC
Chomhairle Pharlaimint na hEorpa
agus na Comhairle ar an 3 Meán
Fómhair 1996).

Tabhair Faoi Deara le do
Thoil: Tagann roinnt GSP inséidte
le smeacháin ghabhail orthu agus
díoltar cinn eile leis an smeachán
gabhail mar rogha breise. Chun
féidearthacht sábháilteachta GSP a
uasmhéadú, moltar gur cheart
smeachán gabhail (nó smeacháin
chosa) a chaitheamh os cionn
gach éadaigh i gcónaí. Le
haghaidh sonraí breise féach ar
Fhógraí Mara Uimhreacha 45 de
2012, 39 de 2013, 48 de 2015, 10 de
2016 agus 27 de 2016. 

Tá Fógraí Mara ar fáil ar shuíomh
gréasáin na Roinne Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt
www.dttas.ie nó ón Riarachán Muirí
na hÉireann, An Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, Lána
Líosain, Baile Átha Cliath 2, D02
TR60.

Nótaí chun GSP/Seaicéid Tarrthála
a Roghnú
Is ceist chasta é GSP/seaicéad
tarrthála a roghnú agus braitheann sé
ar chuid mhaith tosca, mar shampla:
■ ceantar oibriúcháin an árthaigh
■ staid na farraige
■ coinníollacha aimsire
■ éagsúlachtaí séasúracha
■ oibriúchán oíche agus lae
■ chomh héasca is atá sé le húsáid 
■ cineál agus snámhacht an éadaigh

a chaitear
■ gaireacht do sheirbhísí éigeandála.

Déanann an tAguisín seo iarracht na
ceisteanna sin a phlé agus aird a
dhíriú ar nithe agus ar chúramaí a
bhaineann le GSP/seaicéid tharrthála
a roghnú.

Bíonn GSP/Seaicéid tarrthála inséidte
ar nós na gceann a chloíonn le  EN
ISO 12402-3:2006 (EN 396) agus I.S.
EN I2O 12402-2:2006 (EN 399)
éadrom agus is beag an srian a
cuireann siad ar dhuine agus is féidir
iad a chaitheamh go compordach in
aimsir the agus fhuar araon.  Is féidir
fearais uathoibríocha inséidte a chur
orthu freisin agus tig leo an té atá á
gcaitheamh a thiontú béal in airde
san uisce, ag brath ar na héadaí atá
air/uirthi. 

Caithfear a aithint go ngaistíonn
éadach aer agus seans maith, mar
sin, nach mbeidh snámhacht chomh
maith ag an duine is a mbeifí ag súil
leis.  Ionsúnn éadach uisce, a
chiallaíonn go mbíonn duine níos
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troime le tacú. B’fhéidir go mbeidh ar
an duine GSP le caighdeán níos
airde feidhmíochta aige a úsáid lena
chinntiú go ndéantar féincheartú béal
in airde agus go gcoinnítear a bhéal
agus srón glan amach ón uisce.

Má tá an duine atá á chaitheamh i
mbaol dul isteach san uisce i mbail
mhíchumasaithe nó
neamhaireachtálach, ba chóir go
mbeadh an seaicéad tarrthála
feistithe ansin le gníomhú láimhe
agus uathoibríoch araon lena chinntiú
go dteannfar an seaicéad tarrthála go
huathoibríoch.

Ba chóir smaoineamh freisin ar
shoilse a fheistiú ar ghléasanna
snámha pearsanta. D’fhéadfadh
solas ar sheaicéad tarrthála cabhrú le
haimsiú agus an t-am athshlánaithe
nó tarrthála a laghdú i ndrochléargas,
lá nó oíche. Ba chóir do na soilse seo
cloí leis an gcaighdeán Euronorm
caighdeán EN ISO 12402-8:2006
(EN 394).

Comhairle ar GSP/Seaicéid
Tarrthála a úsáid i gceart
1.  Caithfear gléasanna snámha

pearsanta a chaitheamh taobh
amuigh de gach ball éadaigh
agus ní fúthu. Cinnteoidh seo go
mbeidh go leor spáis ag an
ngléas le teannadh agus nach
gcuirfear srian ar análú an duine
atá á chaitheamh.

2.  Ba chóir GSP/seaicéad tarrthála
a chaitheamh san áit cheart ar an
gcorplach de réir threoracha an
déantóra ionas nach mbogfaidh
siad thar ghuaillí an duine atá á
gcaitheamh.  Is féidir le
gléasanna coinneála síos ar nós
strapaí gabhail nó leise cabhrú
go mór le GSP a choinneáil san
áit cheart.  Nuair atá siad ar fáil,
ba chóir strapaí leise a fheistiú
agus a choigeartú i gceart.

3.  Ní mór do gach úsáideoir
treoracha an déantóra a léamh
maidir le seaicéad tarrthála a
chaitheamh, a chothabháil agus
a sheirbhísiú, agus a bheith
lánchinnte faoina ghníomhú agus
faoina oibriú.

4.  Caithfear GSP a sheirbhísiú agus
a chothabháil ar bhonn rialta.  Ba
chóir nach ndéanfaidh ach
déantóirí/gníomhairí formheasta
seirbhísiú ar GSP de réir
threoracha an déantóra. Ba chóir
go ndéanfadh úsáideoirí
seiceálacha rialta roimh gach
úsáid.
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5.  Ar a laghad, ba chóir go n-
áireofar ar na seiceálacha:
- Strapaí/fuáil úma a imscrúdú

agus a sheiceáil i gcomhair
damáiste/caithimh

- Líneáil sheachtrach a imscrúdú
i gcomhair caithimh/damáiste

- Gach búcla a sheiceáil/a
choigeartú más gá

- Seiceáil go bhfuil gach zip,
búcla, dúntóir, strapaí
caolrabhaisc agus soilse (más
ann dóibh) ag feidhmiú i gceart

- Gléasanna coinneála síos
ceangailte den GSP, más ann
dóibh

- I gcás GSP inséidte, go bhfuil
an sorcóir lasta gáis CO2
scriúáilte go daingean ar an
gcomhla inséidte agus nár
lasadh cheana é

- Go bhfuil an láinnéar lasta
láimhe réidh le húsáid más gá

- Na dátaí éaga marcáilte de
comhpháirteanna an fhearais
lasta a sheiceáil.

6.  Níor chóir d’úsáideoirí GSP le
comhpháirteanna éaga a úsáid
agus ba chóir na GSP sin a
bhaint ón mbád.  Ba chóir dóibh
dul i dteagmháil le gníomhaire
seirbhíse formheasta má tá siad
in amhras faoi GSP.

7.  Tig le GSP/Seaicéid tarrthála atá
inséidte go huathoibríoch, a
oibríonn trí eiteán intuaslagtha,
oibriú trí thimpiste má fhágtar i
riocht tais iad. Nuair nach bhfuil
GSP/Seaicéid tarrthála inséidte á
gcaitheamh ba cheart iad a
chrochadh go hingearach le
cinntiú go silfidh an taise uile
anuas ón eiteán. Tá clúdaigh ar
fáil a laghdaíonn fadhb an
inséidte trí thimpiste.

8.  Nuair a cheanglaítear GSP a
iompar ar árthach, moltar go
stóráiltear iad in áit a bhfuil
rochtain éasca uirthi ionas go
sábhálfar am i gcás éigeandála
b’fhéidir. 

Tá GSP/seaicéid tarrthála ar fáil do
leanaí.
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Tabhair Faoi Deara le do
Thoil:    
Caithfidh úsáideoirí a bheith san
airdeall ar na ceanglais dlí maidir
le GSP a chaitheamh agus ar na
pionóis a ghearrtar mura
gcomhlíontar iad. Le haghaidh
sonraí breise féach ar Caibidil 1
agus ar Fhógra Mara Uimh. 10 de
2016.

Línte an Ghiolla agus Úmacha
Sábháilteachta

Línte Tarrthála/Seacthacaí
Beidh seoltóirí farraige i dtaithí ar
sheacthacaí nó strapaí lín a ritheann
ó cheann go cúl an bháid thar an
mhórchuid dá fhad le cabhrú leis an
gcriú formhór a gcuid oibre ar deic a
dhéanamh, agus iad greamaithe i
rith an ama lena n-úm.

Ní mór aird a thabhairt ar phointí
áirithe a bhaineann le seac-
staghanna:

■ Bíonn an cineál traidisiúnta
déanta as sreang cruach gan
mheirg, a théann faoi na cosa go
minic agus a thugann cor coise do
bhaill an chriú.  Tá strapa lín
curtha ina áit ar chuid mhór
luaimh, agus ní théann cosa an

chriú i bhfostú chomh réidh ansin.
■ Bíonn siad déanta de

pholapróipiléin nó de chumasc
snáithíní saorga.  Tá sé de laige
iontu go dtagann meath orthu le
solas ultraivialait agus le
síonchaitheamh agus go
dteipeann orthu uaireanta nuair a
thagann ualach orthu.

■ Ba chóir iad a thástáil gach
séasúr. Má tá tú in amhras, gearr
iad ina dhá leath agus faigh cinn
nua. Níl siad ródhaor.
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An Aimsir, Staideanna na
Farraige agus na Taoide

Réamhaisnéisí agus
Rabhaidh
Déanann Met Éireann réamhaisnéisí
go rialta do bháid bheaga atá
amuigh in uiscí cósta, le heolas
riachtanach faoin treo agus an neart
atá á dtuar don ghaoth, staid na
mara agus na suaille, an léargas
agus na hathraithe a bhfuiltear ag
súil leo sa tréimhse réamhaisnéise.
Eisítear réamhaisnéisí go luath ar
maidin don chuid eile den lá go
meánoíche, ag timpeall meánlae
don chuid eile den lá agus don lá
dár gcionn, agus go mall sa
tráthnóna don oíche agus don lá dár
gcionn.  Deimhnigh an aimsir tamall
maith roimh aon turas atá beartaithe
agat – gheobhaidh tú barúil de na
hathraithe i bpatrún na haimsire ó
na réamhaisnéisí a chraoltar 24 uair
an chloig nó níos mó sula bhfágann
tú an cladach.  Eisítear rabhaidh faoi
ghaotha láidre aon uair a bhfuiltear
ag súil le gaotha de 25 muirmhíle
san uair níos mó.  Tugtar treo agus
neart na gaoithe, faisnéis farraige
agus suaille agus tuairim faoi na
hathraithe a bhfuiltear ag súil leo
chomh maith.  Eisítear fógraí gála
nó stoirme nuair atáthar ag súil le
gaoth de Fhórsa 8 ar Scála Beaufort
(34 muirmhíle).

Fógraí d’Árthaí Beaga
Eisítear an rabhadh d’árthaí beaga

nuair atáthar ag súil le gaoithe
Fórsa 6 nó níos mó, agus eisítear
é gach tráth den bhliain. Cuimsíonn
na rabhaidh d’árthaí beaga
lochanna móra chomh maith le
limistéar cósta.  Eisítear rabhadh
gála i gcás Fórsa 8 nó níos mó,
agus téann sé in ionad rabhadh
d’árthaí beaga.

Ba chóir réamhaisnéisí aimsire a
dheimhniú i gcónaí roimh dhul
amach agus is féidir iad a fháil ó na
foinsí seo a leanas:

Príomhfhoinsí Aimsire:
■ An Raidió Náisiúnta – craoltar

réamhaisnéisí loingseoireachta ar
na stáisiúin náisiúnta raidió.
Craoltar seirbhís ar son uiscí
intíre chomh maith do na
príomhbhealaí uisce. Craolann
RTÉ Raidió 1 trí huaire sa lá ag
thart ar 6.02am, 12.53pm agus
11.55pm.

■ Craolann stáisiúin áitiúla raidió
réamhaisnéisí d’uiscí áitiúla agus
lochanna intíre.  Craolann
stáisiúin áitiúla i mBaile Átha
Cliath agus Gaillimh gaoithe dá
gcuain faoi seach.

■ Cainéil Náisiúnta Teilifíse –
cuireann Met Éireann feasacháin
aimsire ar fáil ar RTÉ 1 agus RTÉ
2.

■ Teileafón agus facs – cuireann
Met Éireann seirbhís ar fáil ar
tháille do réamhaisnéisí
mionsonraithe limistéar farraige.

Aguisín 6
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■ Idirlíon – leathanach idirlín Met
Éireann – www.met.ie.

■ Is suíomh trasardáin é M.met.ie
ceaptha chun oibriú ar fhóin
phóca le hinrochtaineacht
gréasáin.

■ Raidió Gharda Cósta – fógraítear
ar Chainéal VHF 16 agus craoltar
ar Chainéal 26 de ghnáth.
Craoltar Réamhaisnéis na
Limistéar Farraige (RLF) ar an
gcainéal luaite ar eatraimh trí
huaire ag tosú ag 01.03, arna
leanúint ag 04.03, 07.03, 10.03,
13.03, 16.03, 19.03 agus 22.03.
Tagann fógra ar Chainéal 16
freisin roimh rabhaidh gála agus
craoltar é ar admháil, agus
athdhéantar é ag an gcéad
cheann eile de na hamanna seo:
00.33, 06.33, 12.33 agus 18.33.

Foinsí Tánaisteacha Aimsire:
■ Teilitéacs/Aertel lch. 162, 163,

aon rabhadh d’árthaí beaga a
eisíodh san áireamh.

■ Postálfaidh Oifigí Cuain agus
Muiríne cóip den réamhaisnéis
reatha don limistéar áitiúil farraige
ar chláir fógraí, mar a dhéanfaidh
clubanna luaimh i rith imeachtaí
seoltóireachta.

■ Baoithe Aimsire Fhoras na Mara.
■ Tugann glacadóirí Navtex ar bord

réamhaisnéis chlóite ar fáil chomh
maith le faisnéis loingseoireachta. 

■ Cuireann Meteoalarm foláirimh
adhaimsire ar fáil d’Éirinn agus
don chuid eile den Eoraip
(www.meteoalarm.eu).
Úsáideann an córas dathchódú
chun déine na guaise a bhfuiltear
ag súil leis a léiriú.  Is féidir teacht
ar mhíniú de chatagóirí agus tairsí
na rabhadh ag
www.met.ie/nationalwarnings.

■ Tá roinnt suíomhanna gréasáin ar
fáil a dhíríonn ar fhaisnéis a
thabhairt ar aimsir mhara.  Tugtar
roinnt samplaí thíos:
http://passageweather.com/
https://www.windguru.cz/ 
http://magicseaweed.com/
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Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): Faoi 1
Staid na Gaoithe: Réidh
Staid na Farraige:
An fharraige ina léinseach.

Fórsa Beaufort 0
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Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 1-3 
Staid na Gaoithe:
Smeámh gaoithe
Staid na Farraige:
Tonnáin bheaga, círíní ag tosú ag
briseadh, capaill bhána scaipthe.

Fórsa Beaufort 1

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 4-6 
Staid na Gaoithe:
Leoithne lag
Staid na Farraige:
Tonnáin bheaga, círíní ag tosú ag
briseadh, capaill bhána scaipthe.

Fórsa Beaufort  2

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 7-10 
Staid na Gaoithe:
Leoithne shéimh
Staid na Farraige:
Tonnáin mhóra, círíní ag tosú ag
briseadh, capaill bhána scaipthe

Fórsa Beaufort  3

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 11-16 
Staid na Gaoithe:
Leoithne Mheasartha 
Staid na Farraige:
Tonnta beaga, ag éirí níos faide,
capaill bhána cuibheasach
iomadúil.

Fórsa Beaufort  4
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Fórsa Beaufort  5

Fórsa Beaufort  6

Fórsa Beaufort 7

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 17-21 
Staid na Gaoithe:
Leoithne Úr
Staid na Farraige: 
Tonnta meánmhéide agus síneadh
níos mó ag dul orthu, capaill bhána 
iomadúla, roinnt cáitheadh.

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 22-27
Staid na Gaoithe:
Leoithne Láidir
Staid na Farraige:      
Tonnta móra ag borradh, círíní
gach áit, mórán cáitheadh.

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 28-33
Staid na Gaoithe:
Neasghála
Staid na Farraige:   
An fharraige á cruachadh agus
bánchúr na dtonnta briste ag
cromadh ar a bheith á shéideadh
ina stríocaí.

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair):  34-40
Staid na Gaoithe:  Gála
Staid na Farraige:
Tonnta cuibheasach ard agus breis
faid iontu; barrimill na gcíríní ag 
cromadh ar imeacht leis an
gcáitheadh; an cúr á shéideadh ina
stríocaí follasacha.

Fórsa Beaufort  8
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Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 41-47
Staid na Gaoithe:
Gála Láidir
Staid na Farraige:    
Tonnta arda, suaill sa bhfarraige,
stríocaí dlútha cúir, léargas á
laghdú ag an gcáitheadh.

Fórsa Beaufort 9

Luas na gaoithe 
(muirmhíle san uair): 48-55
Staid na Gaoithe: Stoirm
Staid na Farraige:
Tonnta an-arda le ciríní
ceannbhrúchtacha fada, an
fharraige geal, cúr á shéideadh i
stríocaí dlúthadh, suaill throm,
léargas laghdaithe.

Fórsa Beaufort 10

Taoidí
Mar aon leis an aimsir, tá tuiscint ar
na taoidí agus ar an gcaoi a théann
siad i bhfeidhm ar staideanna na
farraige tábhachtach.  Tá eolas éigin
ar thaoidí inmhianaithe sula dtéitear
ar snámh ar an bhfarraige.

Is éard atá sa taoide, go bunúsach,
ná ardú agus titim leibhéal na
farraige; is é is cúis leis ná
comhéifeachtaí na bhfórsaí a
imríonn an Ghealach agus an
Ghrian agus is féidir léi dul i
bhfeidhm go mór ar
ghníomhaíochtaí muirí.  Ar uiscí
chósta na hÉireann, tá taoidí
leathlaethúil (dhá lán mara agus dhá
thaoide thráite gach lá).  Is féidir le
taoidí dul i bhfeidhm ar

ghníomhaíochtaí mara freisin ós rud
é go mbíonn gluaiseachtaí uisce
(sruthanna taoide) dá bharr.
D’fhéadfaí tionchar mór a bheith ag
an ngluaiseacht seo cois cladaigh,
ar inbhir agus gar do chinn tíre mar
shampla.  Tá leibhéil/sruthanna
taoide tábhachtach do chuid mhaith
gníomhaíochtaí áineasa, lena n-
áirítear snámh, seoltóireacht,
iascaireacht, báid a chur i mbeart,
dul ar ancaire agus pleanáil bealaí.
I measc ghuaisí suntasacha na
dtaoidí tá sruthanna abhann agus
rásaíocht, talmhú faillíoch agus
loingseoireacht fhánach.  Is féidir
tuartha leibhéil na taoide a fháil ó
almanaig, nuachtáin, suíomhanna
gréasáin agus aipeanna
mairnéalacha éagsúla.
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Léiríonn an léarscáil seo na limistéir
a chlúdaítear i réamhaisnéisí mara
Met Éireann.  Tabhair faoi deara go
léiríonn an líne bhán bhriste an
teorainn clúdaigh is faide do
Réamhaisnéis na Limistéar
Farraige.

Baoithe Aimsire Fhoras Na
Mara
Tá 5 bhaoi aimsire ag Foras na
Mara timpeall chósta na hÉireann a
bhfuil sé mar aidhm acu
réamhaisnéisí aimsire agus
sábháilteacht farraige feabhsaithe a
chur ar fáil timpeall na hÉireann.  

Suíomh na mBaoithe
M2 : 53.4800°N 05.4250°W

•  Muir Éireann:  Tuairim is 20
muirmhíle (37 km) thoir de
Bhinn Éadair.

M3 : 51.2166°N 10.5500°W
•  Amach ó chósta Chorcaí:

Thart ar 30 muirmhíle (56 km)

siar ó dheas de Charn Uí
Néid.

M4 : 54.9982°N 09.992154°W
•  Amach ó chósta Dhún na

nGall:  Thart ar 45 muirmhíle
(83 km) siar siar ó thuaidh de
Cheann Ros Eoghain.

M5 : 51.6900°N 06.7040°W
•  Amach ó chósta Loch

Garman:  Thart ar 30
muirmhíle (56 km) ó dheas de
Rinn Duáin.

M6 : 53.07482°N 15.88135°W
•  An tAtlantach Domhain: Thart

ar 210 muirmhíle (389 km)
siar siar ó dheas de Cheann
Léime.

Cuireann an gréasán baoithe sonraí
ríthábhachtacha ar fáil do
réamhaisnéisí aimsire, feasacháin
loingseoireachta, rabhaidh gála
agus mórtais farraige mar aon le
sonraí d’fhaisnéis agus taighde an
phobail i gcoitinne.

Léarscáil Limistéir na Farraige: Seirbhísí Aimsire Mara
6
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Treoir um Árthaí Áineasa
agus Árthaí Uisce
Pearsanta – Comhairle faoi
Árthach Áineasa a
cheannach

Ó Mheitheamh 1998, ceanglaítear
ar gach árthach áineasa atá nua
don Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch 1(LEE) cloí le Treoir
um Árthaí Áineasa, Treoir 94/25/EC,
arna leasú.  D’fhorfheidhmigh
Rialúcháin na gComhphobal
Eorpach (Árthaí Áineasa) 1998 (I.R.
Uimh. 40 de 1998), arna leasú in
2004 le Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Árthaí Áineasa) (Leasú)
2004 (I.R. Uimh. 422 de 2004), an
Treoir in Éirinn.  

D’aisghair Treoir 2013/53/AE ar
árthaí áineasa agus árthaí uisce
pearsanta an Treoir 94/25/EC ar
árthaí áineasa ó 18 Eanair 2016.  Tá
Treoir 94/25/EC, arna leasú le Treoir
2003/44/EC áfach, fós i bhfeidhm ar
árthaí áineasa, árthaí uisce
pearsanta, comhpháirteanna nó
innill tiomána a cuireadh ar
mhargadh an AE den chéad uair
roimh 18 Eanáir 2017.  Trasuíodh
Treoir 2013/53/AE go dlí na
hÉireann le Rialacháin an Aontais
Eorpaigh (Árthaí Áineasa agus
Árthaí Uisce Pearsanta) 2017 (I.R.

Uimh. 65 de 2017), arna leasú le
Rialacháin an Aontais Eorpaigh
2017 (Árthaí Áinease agus Árthaí
Uisce Pearsanta) (Nós Imeachta
maidir le hárthaí uisce a aithint) (I.R.
Uimh. 217 de 2017).  

Tá an Treoir tairbheach do
thomhaltóirí, toisc go n-éilíonn sé go
gcomhlíonann árthaí riachtanais
bhunúsacha sábháilteachta, sláinte,
cosanta comhshaoil agus cosanta
tomhaltóra.  I dTreoir 2013/53/AE,
leagtar síos na ceanglais do
dhearadh agus tógáil, astúcháin
sceithphíopa agus torainn d’árthaí
áineasa, árthaí uisce pearsanta,
comhpháirteanna agus innill
tiomána atá suiteáilte i nó ar árthaí
uisce.  

Táirgí árthaigh úisce a
thagann faoi réim Treoir
2013/53/AE (agus Rialchán
3(1) de I.R. Uimh. 65 de 2017),
arna leasú:
■ Árthach áineasa le cabhail idir

2.5 m agus 24 m;
■ Árthaí uisce pearsanta le cabhail

níos lú ná 4 m ar fad; 
■ Árthaí uisce nach bhfuil

críochnaithe, gur árthaí áineasa
nó árthaí uisce pearsanta
leathchríochnaithe é; 

Aguisín 7 

1 Is iad baill an LEE ná an Ostair, an Bheilg, an Chipir, an Chróit, Poblacht na Seice, an
Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an
Íoslainn, Éire, an Iodáil, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an
Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an
tSualainn, an Ríocht Aontaithe.
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■ Comhpháirteanna, a cuireadh ar
mhargadh an Aontais ar leithligh
(m.sh trealamh a 
chosnaíonn an adhaint le
haghaidh innill pheitril ar bord
agus ar deireadh agus spásanna  
umar peitril, uirlisí cosanta  an
ghiar dúisithe d’innill ar bord,
rothaí stiúrtha, fearais stiúrtha 
agus cóimeálacha cábla; umair
bhreosla le haghaidh suiteálacha
seasta agus píobáin 
bhreosla; haistí réamhdhéanta
agus soilse clébhoird); 

■ Innill tiomána a bhí suiteáilte nó
atá ceaptha le bheith suiteáilte ar
árthach uisce nó a ndéantar
mionathrú innill orthu;

■ Árthaí uisce faoi réir
mórthiontaithe árthaigh.

Tiocfaidh úinéir báid atá bád nua nó
bád úsáidte ceannaithe aige i dtríú
tír agus a thugann an bád is cuma i
cén slí ar ais go dtí fearann an LEE
agus a chuireann an bád sin i
seirbhís, don chéad uair sa LEE,
faoi réir riachtanais na Treorach. Tá
sé d’iallach ar iompórtálaithe
d’árthaí uisce ó thríú tíortha a
chuireann táirgí ar mhargadh an
Aontais an táirge a mharcáil lena n-
ainm agus seoladh.
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Aon duine a bhfuil ar intinn
acu táirge árthaigh uisce a
cheannach, bá chóir dóibh na
nithe seo a leanas a sheiceáil:

1.  Maidir le hárthach uisce, go
bhfuil Pláta an Tógálaí
Árthaigh greamaithe dó agus
go bhfuil struchtúr
cobhsaíocht agus snámhacht
dóthanach aige i gcomhréir
lena chatagóir deartha; 

2.  Go bhfuil comhartha CE
greamaithe dó;

3.  Maidir le hinnill tiomána, go
bhfuil Aitheantas Innill
Tiomána air agus go
gcomhlíonn sé ceanglais eile
na Treorach m.sh ceanglais
suiteáilte;

4.  Maidir le táirge iompórtáilte,
go bhfuil lipéad air le sonraí
teagmhála na
n-iompórtálaithe;

5.  Go ndéantar é a aithint de réir
cineáil táirgthe,
cnuasuimhir  nó
sraithuimhir nó Uimhir
Aitheantais Árthaí Uisce
(WIN);

6.  Go bhfuil lámhleabha(i)r an
úinéara in éineacht leis; agus

7.  Go bhfuil Dearbhú in
éineacht leis. 

7
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1 agus 2:  Pláta an Tógála
Árthaigh, Comhartha CE
agus an Chatagóir Deartha    
Caithfidh pláta an tógálaí árthaigh a
bheith ar gach árthach uisce, sa
pholl stiúrtha nó in aice an ionad
stiúrtha más féidir, agus an fhaisnéis
seo a leanas a bheith air:

■ Ainm an déantóra, trádainm
cláraithe nó trádmharc cláraithe,
mar aon le seoladh teagmhála;

■ Comhartha CE;
■ Catagóir deartha an árthaigh

uisce (achoimrithe i mír 1.2.8 den
Chód seo):
•  A, B, C agus/nó D le haghaidh

árthaí áineasa;
•  C agus/nó D le haghaidh árthaí

uisce pearsanta;
■ Uaslód molta an déantóra;
■ Líon daoine molta an déantóra a

bhfuil an t-árthach uisce deartha
dóibh; 

■ Faisnéis bhreise ag brath ar an
gcinéal árthaigh uisce: 
Más árthach áineasa é atá
deartha le haghaidh innill tiomána
thar bord a shuiteáil,
uaschumhacht an innill (kW); 
Más árthach áineasa inséidte é,
an brú oibre atá molta (Bar nó
psi); 
Má tá trealamh seoil curtha ar fáil
le hárthach áineasa, uasachar an
seoil (m2 nó ft2). 

Níor chóir Pláta an Tógálaí Árthaigh
a ghreamú d’árthach uisce nach
bhfuil críochnaithe. Sa chás go
ndéantar measúnú iar-thógála,

cuirfear sonraí teagmhála an
chomhlachta a rinne an measúnú
comhréireachta ar Phláta an Tógálaí
in áit an déantóra agus cuirfear na
focail ‘measúnú iar-thógála’ san
áireamh.

Tá gach árthach uisce,
comhpháirteanna ainmnithe agus
innill tiomána faoi réir chomhartha
CE, a léiríonn go gcomhlíonann
táirge reachtaíocht ábhartha an AE.
Maidir le hárthaí uisce, ní mór
comhartha CE a ghreamú ar Pláta
an Tógálaí Árthaigh (ar leithligh ó
uimhir aitheantais an árthaigh).
Maidir le táirge eile ar bith, amhail
inneall tiomána, ní mór an
comhartha CE a ghreamú don
táirge, ach mura féidir é seo a
dhéanamh mar gheall ar an méid
comhpháirte, greamófar é don
phacáistiú agus don doiciméad
tionlacain.   

Ní  mór do gach árthach  struchtúr,
cobhsaíocht agus snámhacht
dóthanach a bheith aige i
gcomhréir lena chatagóir dheartha.
Déantar achoimre ar na gceithre
chatagóir dheartha d’árthaí i mír
1.2.8 den Chód seo.     

3. Ceanglais do Innill
Tiomána
Caithfidh an fhaisnéis seo a leanas
a bheith le feiceáil go soiléir ar gach
inneall:
■ Ainm an déantóra innill, an

trádainm cláraithe nó an
trádmharc cláraithe chomh maith
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le seoladh teagmhála agus, más
bainteach, ainm agus seoladh an
duine ag athchóiriú an innill.  Ní
hé gurb é an seoladh seo an áit
ina bhfuil an déantóir bunaithe.  Is
féidir, mar shampla, gur seoladh
an ionadaí údaraithe nó an
seirbhísí do chustaiméirí é seo;

■ An cineál innill, fine an innill, más
bainteach;

■ Sraithuimhir uathúil an innill;
■ Comhartha CE.

Ní mór do gach inneall tiomána
suiteáilte ar árthaí uisce na
ceanglais chomhshaoil agus
slandála a chomhlíonadh mar atá
leagtha síos i dTreoir 2013/53/AE.
Ní mór d’aon duine a dhéanann

athchóiriú ar innell tiomána a
chinntiú go gcomhlaíonn an t-inneall
mionathraithe an Treoir.   

Ar mhaithe le comhpháirteanna
láimhsithe slándála a chinntiú, níor
chóir go mbeadh inneall tiomána ag
árthach uisce atá níos cumhachtaí
ná uascumhacht deartha an
árthaigh uisce.   Ní mór stopfheiste
éigeandála a shuiteáil ar innill
tiomána thar bord a bhfuil rialú
halmadóra aige.
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Mar Shampla: Pláta an Tógálaí leis an bhfaisnéis íosta atá ag teastáil le
haghaidh árthaí a úsáideann innill thar bord.

7

Bádchlós Abc

Ainm an déantóra, trádainm cláraithe
nó ceird chláraithe

Seoladh teagmhála an déantóra

Catagóir deartha an bháid

Uasacmhainn iompair do dhaoine

Uaslód molta an déantóra, lena n-áirítear
meáchan an innill chrochta nó na n-
inneall crochta ach gan meáchan a bhfuil
sna humair sheasta breosla agus uisce
nuair atá siad lán a áireamh.

Comhartha CE agus uimhir aitheantais an
chomhlachta a dtugtar fógra dó (más
infheidhme)

Manufacturer’s Address

C

Uas. 4

Uas. + + = 620 kg

CEXXXX
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4. Plátaí an Iompórtálaí
Ní mór don pláta seo ainm an
iompórtálaí, trádainm nó trádmharc,
chomh maith le seoladh teagmhála
a chur in iúl, sa pholl stiúrtha nó in
aice an ionad stiúrtha más féidir, ach
ní ar Phláta an Tógálaí Árthaigh.

5. Aitheantas Táirge 
Maidir le hinneall tiomána, ní mór
sraithuimhir uathúil an innill a
ghreamú go buan don inneall.
Maidir le hárthaí uisce, ní mór
Uimhir Aitheantais an Árthaigh
(WIN) a mharcáil i ndá áit:

■ Taobh amuigh den árthach uisce:
ar barr an transaim, an taobh
deasbhoird, agus

■ Laistigh den árthach uisce: In áit
nach bhfuil sofheicthe.

Tá Uimhir Aitheantais Árthaigh
uathúil ag gach árthach.  Is cód é
lena bhfuiltear in ann an déantóir, tír
an déantúsaíochta agus dáta an
tógála a aithint, mar seo a leanas:

IE Cód tíre an déantóra, .i. an
áit ar tógadh an t-árthach;

ABC Cód Uathúil an Déantóra –
sannta ag údarás náisiúnta
Bhallstáit. In Éirinn, tá cóid
uathúla an déantóra sannta
ag Oifig Shuirbhéireachta
Mara den Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt;

12345  Sraithuimhir Uathúil a shann
an Déantóra; 

D Mí a Dhéanta (A = Eanáir, B
= Feabhra, s.rl.);

16 Bliain a Dhéanta (2016);
14 Bliain an Mhúnla (2014).

6. Treoirleabhar an Úinéara 
Caithfear treoirleabhar úinéara a
bheith le gach árthach nua. Ní mór
dó a bheith scríofa i dteanga a bhfuil
an t-úsáideoir deiridh in ann a
thuiscint, in Éirinn is iad an Béarla
agus an Ghaeilge na teangacha sin.
Cuimsíonn sé na treoracha agus an
fhaisnéis atá riachtanach d’úsáid
shábháilte an táirge, le haird ar leith
ar shuiteáil, cothabháil, gnáth-oibriú,
rioscaí a sheachaint agus ar
bhainistíocht riosca.  Ba chóir go
mbeadh na treoracha agus na
treoirleabhair go léir ann chomh
maith do threalamh ar bith atá
feistithe. I gcomhair gach inneall
tiomána, caithfear an uasrátáil
cumhachta innill a fhógairt i
Lámhleabhar an Úinéara.

7. Dearbhú
Caithfidh Dearbhú Comhlíonta an
AE ag gabháil le gach táirge aonair
nó, maidir le hárthach uisce nach
bhfuil críochnaithe, Dearbhú ón
Déantóir nó ó Iompórtálaí an
árthaigh uisce nach bhfuil
críochnaithe.  Cáipéis dhlíthiúil í seo
atá sínithe ag an déantóir, nó ag a
(h)ionadaí údaraithe, a
dhearbhaíonn go sásaíonn an t-
árthach na coinníollacha go léir. Is
cáipéis thábhachtach í seo, go
háirithe má tá an t-árthach le húsáid
nó le tabhairt isteach i mBallstáit

184

A
g

u
is

ín
í

IE ABC 12345 D 16 14

7

Appendices_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:24  Page 184



eile, mar go bhféadfadh oifigigh
fhorfheidhmithe a bheith ag iarraidh
í a fheiceáil.

Níl feidhm ag Treoir 2013/53/AE
maidir le hárthaí uisce áirithe –
féach Airteagal 2.2 den Treoir,
Rialachán 3(2) I.R. Uimh. 65 de
2017, arna leasú, agus mír 1.2.8
den Chód seo.  

Tabhair faoi deara le do thoil go
bhfuil an chomhairle seo deartha
chun buntreoir a thabhairt.   Ní
ráiteas iomlán údarásach faoin dlí
atá ann.

Déan teagmháil leo seo a leanas
chun breis eolais a fháil:

An Oifig Shuirbhéireachta Mara
Riarachán Muirí na hÉireann
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60

Guthán: + 353 (0)1 678 3400
Facs: + 353 (0)1 678 3409
Ríomhphost: mso@dttas.ie
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Teimpleáid chun Aistear a Phleanáil

Aguisín 8 

Árthach Dáta

Bealach Fad/Am 

Réamhfhaisnéis 

na

hAimsire

Taoidí HW                LW                  Rabharta/Mallmhuir   Tarraingt

Bain úsáid as córais chumarsáide GMDSS atá faofa.  Níor chóir bhrath ar fhón

póca mar phríomh-mhodhcumarsáide mara.

Cainéil VHF 

Seicliosta de Threalamh Sábháilteachta déanta ag:

Líon an Chriú ar bord                                    Eolas ag an gcriú faoin aistear

Breosla Seiceáilte Uisce Úr Bia/Trealamh

Cairteacha agus foilseacháin le bheith úsáidte don aistear
Cuir isteach anseo uimhreacha na gcairtacha agus leathanaigh ábhartha
treoireacha seoil agus/nó Almanag: 

Carraigeacha, uisce éadomhain, sruth láidir nó contúirtí eile ar an mbealach 

Dearbhaigh go bhfuil an t-aistear marcáilte ar chairteacha agus go                Tá       Níl
n-aontaíonn sé le plean an aistir seo:

8
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Pleananna teagmhais agus áiteanna sábháilte ar an mbealach beartaithe
Tabhair faoi deara: Déan seiceáil ar na taoidí agus ar rochtain ar chalafoirt nó
bánna eile.  Déan cinnte go bhfuil an chairt ar bord. 

Ainm agus sonraí teagmhala an
duine nó na heagraíochta ar tír a
bhfuil sonraí an aistir acu lena n-
áirítear am measta teacht agus
imeacht

Ainm agus síniú an duine atá
freagrach as an plean aistir seo:

Dearbhaím go ndearna mé an plean
seo a sheiceáil agus go bhfuil mé
sásta go bhfuil sé slán don aistear
seo dul ar aghaidh:

8

Úsáidtear an tábla seo a leanas chun an bealach molta don árthach le taistil a
chur in iúl agus ba chóir an treo-cheann compáis do gach céim agus fad na
céime sin a bheith san áireamh. Is féidir leis na suíomhanna a bheith i
ndomhanleithead agus domhanfhad nó fad ó áit aitheanta. Ba chóir an mhír le
haghaidh nótaí agus cur síos a úsáid chun eolas nó comhairle éigin a thabhairt
ar an treoirphointe nó ar an gcéim m.sh ‘ba chóir go mbeimid in ann an teach
solais a fheiceáil’, ‘féach le haghaidh soilse stiúrtha’, ‘fan siar ón marc
príomhairde’ srl.

UaT*
Ainm an

Treoirphointe
Suíomh Nótaí/Cur síos

Treo-
cheann

Fad (NM)

°

°

°

°

°

°

°

Fad iomlán*UaT = Uimhir an Treoirphointe
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Caibidil 2:
Bád Seoil agus Bád Mótair – Oibriú
Cósta

•  Cumann Seoltóireachta na
hÉireann 

•  Comhairle Fo-Thuinn (Irish
Underwater Council)

Caibidil 3:
Bád Seoil agus Bád Mótair –
Uiscebhealaí Intíre

•  Cumann Seoltóireachta na
hÉireann 

•  Cumann Uiscebhealaí Intíre na
hÉireann (IWAI) 

•  Comhairle Fo-Thuinn (Irish
Underwater Council)

Caibidil 4:
Báidíní Seoil

•  Cumann Seoltóireachta na
hÉireann 

Caibidil 5:
Árthaí Uisce Pearsanta –
Scairdscíonna agus Mótarbháid
Ardluais

•  Cumann Seoltóireachta na
hÉireann 

Caibidil 6:
Clársheoltóireacht agus Cláir
Sheaschéaslóireachta

•  Cumann Clársheoltóireachta na
hÉireann

•  Cumann Surfála na hÉireann 

Caibidil 7:
Curachóireacht/Cadhcáil

•  Aontas Canúála na hÉireann

Caibidil 8:
Báid Rámhaíochta

•  Cumann Rámhaíochta na hÉireann
•  Cónaidhm Rámhaíochta Chósta na

hÉireann

Caibidil 9:
Teastas Idirnáisiúnta d’Oibreoirí
Árthaí Áineasa

•  Cumann Seoltóireachta na
hÉireann 

Chapter 11:
Gnáthaimh Phráinne

•  Déan teagmháil leis an Oifig
Shuirbhéireachta Mara

Liosta de Sholáthraithe Cúrsa
(Sonraí iomlána teagmhála in Aguisín 10)

9
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Rannóg Beartais um
Shábháilteacht Mhuirí  
Riarachán Muirí na hÉireann
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60

Guthán: +353 (0)1 678 3434
Facs: +353 (0)1 678 3409
Ríomhphost:
marineleisuresafety@dttas.ie

CC Gharda Cósta na hÉireann
Riarachán Muirí na hÉireann
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60

Guthán: +353 (0)1 678 3454
Facs: +353 (0)1 678 3459
Ríomhphost: 
admin@irishcoastguard.ie

An Oifig Shuirbhéireachta Mara
(Baile Átha Cliath)
Riarachán Muirí na hÉireann
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60

Guthán: +353 (0)1 678 3400
Facs: +353 (0)1 678 3409
Ríomhphost: mso@dttas.ie

An Oifig Loingis Thráchtála (Baile
Átha Cliath)
Riarachán Muirí na hÉireann 
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60

Guthán: +353 (0)1 678 3480
Facs: +353 (0)1 678 3489
Ríomhphost: mmo@dttas.ie

An Oifig Shuirbhéireachta Mara
(Béal Átha Seanaidh) 
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Foirgneamh Chomhairle an Bhaile 
Radharc na Mainistreach 
Béal Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 C44W

Guthán: +353 (0)71 982 2400
Facs: +353 (0)71 982 2439
Ríomhphost: mso@dttas.ie

An Oifig Shuirbhéireachta Mara
(Corcaigh)
An Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt
Teach na Páirce Láir
Bóthar na Páirce Láir
Corcaigh
T12 RKON

Guthán: +353 (0)21 496 8992
Facs: +353 (0)21 496 8617
Ríomhphost: mso@dttas.ie

Aguisín 10
Sonraí Teagmhála 

10.1 Teagmhálacha Riarachán Muirí na hÉireann
Suíomh Gréasáin:   www.dttas.ie 

Appendices_IRISH_Layout 1  18/10/2017  12:24  Page 189

http://www.dttas.ie
mailto:marineleisuresafety@dttas.ie
mailto:admin@irishcoastguard.ie
mailto:mso@dttas.ie
mailto:mmo@dttas.ie
mailto:mso@dttas.ie
mailto:mso@dttas.ie


10.2 Sonraí Teagmhála
d’eagraíochtaí eile

Aontas Canúála na
hÉireann/Cumann Canúála na
hÉireann
CC Spóirt na hÉireann
Campas Náisiúnta Spóirt
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
D15 DY62

Guthán: +353 (0)1 625 1105
Facs: +353 (0)1 625 1106
Ríomhphost: info@canoe.ie
Suíomh Gréasáin: 
www.canoe.ie  

Bord Fiosrúcháin ar Thaismigh
Mhara 
Lána Líosain
Baile Átha Cliath 2
D02 TR60

Guthán: +353 (0)1 678 3485
+353 (0)1 678 3486

Facs: +353 (0)1 678 3493
Ríomhphost: info@mcib.ie
Suíomh Gréasáin: www.mcib.ie

Bord Iascaigh Mhara
Bosca Poist Uimh. 12
Bóthar Crofton
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath
A96 E5A0

Guthán: +353 (0)1 214 4100
Facs: +353 (0)1 284 1123
Ríomhphost: contact@bim.ie
Suíomh Gréasáin: www.bim.ie  

Coimisinéirí Soilse na hÉireann
Bóthar an Chuain
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath
A96 H500

Guthán: +353 (0)1 271 5400
Facs: +353 (0)1 271 5566
Ríomhphost: info@irishlights.ie 
Suíomh Gréasáin: www.irishlights.ie 

An Coimisiún um Rialáil
Cumarsáide (ComReg)
1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
Baile Átha Cliath 1 
D01 EX4O

Guthán:
+353 (0)1 804 9668 (Tomhaltór)
+353 (0)1 804 9600 (Tionscal)
Ríomhphost:
consumerline@comreg.ie
Suíomh Gréasáin:
www.comreg.ie 

Comhairle Fo-Thuinn
78A Sráid Phádraig
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath
A96 HY45

Guthán: +353 (0)1 284 4601       
Facs:   +353 (0)1 284 4602
Ríomhphost:       info@diving.ie
Suíomh Gréasáin: www.diving.ie  
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Cónaidhm Rámhaíochta Chósta na
hÉireann
Ríomhphost: 
info@coastalrowing.net
Suíomh Gréasáin: 
www.coastalrowing.net 

Cónaidhm Sciála Uisce agus
Chlársheoltóireachta Srutha na
hÉireann 
Ríomhphost:  info@irishwwf.ie
Suíomh Gréasáin: www.irishwwf.ie 

Cumann Cadhcála Mara na
hÉireann
Ríomhphost:
iskacommittee@gmail.com
Suíomh Gréasáin: www.iska.ie  

Cumann Clársheoltóireachta na
hÉireann
Ríomhphost:
secretary@windsurfing.ie
Suíomh Gréasáin:
www.windsurfing.ie 

Cumann Rámhaíochta na hÉireann
An tIonad Náisiúnta Rámhaíochta
Coill an Fhearainn
Na hUamhanna
Co. Chorcaí 
P31 K704

Guthán: +353 (0)21 743 4044
Facs: +353 (0)21 743 4045
Ríomhphost: info@rowingireland.ie
Suíomh Gréasáin:
www.rowingireland.ie

Cumann Seoltóireachta na
hÉireann 
3 Bóthar na Páirce 
Dún Laoghaire 
Co. Bhaile Átha Cliath
A96 K3C3

Guthán: +353 (0)1 280 0239
Ríomhphost: info@sailing.ie
Suíomh Gréasáin: www.sailing.ie 

Cumann Surfála na hÉireann 
Easkey Surf and Information Centre 
Iascaigh 
Co. Shligigh 
F26 CX4K

Guthán: +353 (0)96 49 428
Facs: +353 (0)96 49 428
Ríomhphost: info@irishsurfing.ie
Suíomh Gréasáin:
www.irishsurfing.ie  

Cumann Uiscebhealaí Intíre na
hÉireann (IWAI), 
2 Páirc an Choill Mhóir 
An Bóthar Ard 
Gaillimh 
H91 T22T 

Guthán: +353 (0)91 589 333
Glao-Áitiúil 1890 924 991
Ríomhphost: info@iwai.ie
Suíomh Gréasáin: www.iwai.ie 

Gasóga na hÉireann (Príomhoifig)
Gasóga na hÉireann
Cnoc na Learóige
Baile Átha Cliath 16
D16 P023

Guthán: +353 (0)1 495 6300
Facs: +353 (0)1 495 6301
Ríomhphost: questions@scouts.ie
Suíomh Gréasáin:  www.scouts.ie
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Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád
Tarrthála (RNLI)
Airside
Sórd 
Co. Bhaile Átha Cliath
K67 WA24

Guthán: +353 (0)1 895 1800
Facs: +353 (0)1 890 0458
Ríomhphost:
lifeboatsireland@rnli.org.uk
Suíomh Gréasáin: www.rnli.org  

Ceanncheathrú Met Éireann
65/67 Cnoc Ghlas Naíon
Baile Átha Cliath 9
D09 Y921 

Guthán: +353 (0)1 806 4200
Facs:  +353 (0)1 806 4247
Ríomhphost: 
met.eireann@met.ie
Suíomh Gréasáin:
www.met.ie/forecasts/sea-area.asp 

Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta
(Met Éireann)
Guthán: +353 (0)1 806 4255
Facs: +353 (0)1 806 4275
Ríomhphost: forecasts@met.ie 
Tabhair faoi deara:  Gearrtar táille ar
réamhaisnéis a chur ar fáil.

Sábháilteacht Uisce na hÉireann 
An Bóthar Fada 
Gaillimh
H91 F602

Guthán: +353 (0)91 564 400
Glao-Áitiúil 1890 420 202

(24 Uaire)
Facs: +353 (0)91 564 700
Ríomhphost: info@iws.ie
Suíomh Gréasáin: www.iws.ie 

Uiscebhealaí Éireann
An Cigire Loingseoireachta
Uiscebhealaí Éireann
Na Dugaí 
Baile Átha Luain 
Co. na hIarmhí
N37 RW26

Guthán: +353 (0)90 649 4232
Facs: +353 (0)90 649 4147
Ríomhphost:
info@waterwaysireland.org
Suíomh Gréasáin:
www.waterwaysireland.org 
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10.3 Comhlachtaí Iascaigh

Iascach Intíre Éireann (CC)
3044 Céide an Locha
Campas Gnó Iarthar na Cathrach
Baile Átha Cliath 24
D24 Y265

Guthán: +353 (0)1 884 2600
Ríomhphost:
info@fisheriesireland.ie

IIÉ Bhaile Átha Cliath
3044 Céide an Locha
Campas Gnó Iarthar na Cathrach
Baile Átha Cliath 24 
D24 Y265

Guthán: +353 (0)1 278 7022
Ríomhphost:
dublin@fisheriesireland.ie

IIÉ Béal an Átha 
Teach Ard na Ria
Sráid na Mainistreach 
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo  
F26 K029

Guthán: +353 (0)96 22 788
Ríomhphost:
ballina@fisheriesireland.ie

IIÉ Béal Átha Seanaidh
Bóthar an Stáisiúin
Béal Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 WV76

Guthán: +353 (0)71 985 1435 
Ríomhphost:
Ballyshannon@fisheriesireland.ie

IIÉ Cluain Meala
Sráid Anglesea
Cluain Meala 
Co. Thiobraid Árann  
E91 RD25

Guthán: +353 (0)52 618 0055
Ríomhphost: 
clonmel@fisheriesireland.ie

IIÉ Gaillimh
Teach Breac
Oileán an Iarla
Gaillimh 
H91 K6D2

Guthán: +353 (0)91 563 118
Ríomhphost:
galway@fisheriesireland.ie

IIÉ Luimneach
Páirc Ghnó Chill Dhéagláin
Bóthar na nDugaí
Luimneach 
V94 NPEO

Guthán: +353 (0)61 300 238 
Ríomhphost:
limerick@fisheriesireland.ie

IIÉ Maigh Chromtha
Teach Thaobh na Gréine
Maigh Chromtha
Co. Chorcaí 
P12 X602

Guthán: +353 (0)26 41 222 
Ríomhphost: 
macroom@fisheriesireland.ie
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AHC Cumas Ampéara Hertz

Árthaí Áineasa Árthaí a úsáidtear don fhóillíocht nó spórt. 

Árthaí Pléisiúir Féach ar árthaí áineasa.

ASSM Aitheantas Seirbhíse Soghluaiste Muirí

ÁUP                            Árthaí Uisce Pearsanta (Scairdscíonna) 

Báid Grád XII   Árthaí Áineasa níos mó ná 13.7 m ar fhad.

BID Bád Inséidte Dolúbtha

CAT Seirbhísí Cuardaigh agus Tarrthála a áiríonn
tarrtháil aille, farraige agus aeir. 

Chun Farraige Na ceantair farraige uile nach bhfuil sainithe mar
uisce ‘mín’ nó ‘páirtmhín’ i bhFógra Mara.

COLREGS Na Rialúcháin Idirnáisiúnta Chun Imbhualadh Ar
Muir A Chosc 

ComReg An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

COSPAS/SARSAT Córas Satailíte chun faisnéis guaise agus
rabhaidh a sholáthar do sheirbhísí Cuardaigh
agus Tarrthála.

CQR Fógair “secure/daingean” – ancaire soic.

CSC Cláir Sheaschéaslóireachta

CSÉ Cumann Seoltóireachta na hÉireann

DIF Duine i bhFarraige

Aguisín 11
Gluais Téarmaí

11
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DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon –
Rabhchán Raidio lena léirítear Suíomh
Éigeandála

Fógra Mara Fógraí faisnéise, comhairleacha nó treorach a
eisíonn an RMÉ.

GMDSS Córas Guaise agus Sábháilteachta Muirí
Domhanda

GMDSS Ceantar Farraige A1 Ceantar laistigh den chlúdach raidió-theileafóin
nó ar a laghad stáisiún cósta VHF amháin ina
bhfuil rabhadh leanúnach GRD ar fáil (timpeall 30
mf ó stáisiún cósta).

GMDSS Ceantar Farraige A2 Ceantar, seachas Ceantar Farraige A1, laistigh de
chlúdach raidió-theileafóin stáisiúin chósta MF
amháin ar a laghad ina bhfuil rabhadh leanúnach
GRD ar fáil (timpeall 150 mf ó stáisiún cósta).

GMDSS Ceantar Farraige A3 Ceantar, seachas ceantair farraige A1 agus A2,
laistigh de chlúdach satailíte gheochobhsaí
INMARSAT ina bhfuil rabhadh leanúnach ar fáil
(timpeall 70°T go 70°D).

GPS Córas Suite Domhanda – Córas loingseoireachta
satailíte SAM. 

GRD Glao Roghnach Digiteach (GRD) (cuid de
GMDSS).

GSP Gléas Snámha Pearsanta

GT Gléasra Tarrthála

HF Ardmhinicíocht

HRU Aonad Scaoilte Hidreastatach
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Navigation and Lighthouse Authorities

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta – lonnaithe i
Londain, is é seo gníomhaireacht speisialaithe
muirí na NA. Tá sé freagrach as an sábháilteacht
mhuirí agus as truailliú na timpeallachta muirí a
chosc.  Cuireann sé fóram ar fáil don gcomhoibriú
idirnáisiúnta ar shaincheisteanna ar nós rialú na
loingeas idirnáisiúnta agus éifeachtacht
loingseoireachta.

INMARSAT Cumarsáid Satailíte.

I.R.                               Ionstraim Reachtúla (Reachtaíocht Thánaisteach)

LOA Fad iomlán an árthaigh.

MARPOL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosc ar
Thruailliú ó Longa.  Glacadh leis ar an 2 Samhain
1973 ag an IMO.

MF Meánmhinicíocht

NAVTEX Seirbhís Faisnéise faoi Shábháilteacht Mhara, trí
ghlacadóir sainithe teiléacs.

OLT An Oifig Loingis Thráchtála

OSM Oifig Shuirbhéireachta Mara – rannóg den RMÉ
agus DTTAS.

PLB                              Rabhchán Pearsanta Aimsiúcháin 

RCD      Treoir um Árthaí Áineasa agus Árthaí Uisce
Pearsanta (TÁÁ)

Riachtanais Reachtúla     Reachtaíocht Éireannach atá comhdhéanta
d’Achtanna agus d’Ionstraimí Reachtúla ina bhfuil
dlí náisiúnta, Rialúcháin agus Treoracha Aontas
na hEorpa agus dualgais faoi choinbhinsiún
éagsúla idirnáisiúnta muirí ionchorpraithe.

11
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RMÉ Riarachán Muirí na hÉireann

RNLI                            Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála

SART Trasfhreagróir Radair Cuardaigh agus Tarrthála

SOLAS An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht
Anama ar Muir 1974 IMO, arna leasú. Bhí sé seo
ar cheann de na chéad chonraí idirnáisiúnta dá
chineál. Cuireadh le chéile é agus glacadh leis ar
dtús i 1914 mar fhreagra ar thubaiste an Titanic i
1912.

TGC Tonaí Glana Cláraithe

TTM Treoir um Threalamh Mara (Roth Loinge)

UCA Uathchóras Aithinte

UCM Cód Uathúil an Déantúsóra

Uiscí Leath-Mhíne Ceantair uisce a shonraítear mar “leath-mhín” i
bhFógra Mara. 

Uiscí míne      Ceantair uisce a shonraítear mar “mhín” i
bhFógra Mara.

Uiscí na hÉireann Seo iad na farraigí teorann, na huiscí ar thaobh
na talún de na farraigí teorannacha, agus inbhir,
aibhneacha, locha agus uiscí intíre eile (pé acu ar
cruthaíodh go saorga nó ar athraíodh iad) den
Stáit.

VHF An-ardmhinicíocht 

VTS  Seirbhís Tráchta Árthach
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Cód Cleachtais: 
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d’Árthaí Áineasa

Craft_COVERS_Irish_Layout 1  18/10/2017  12:06  Page 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


