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задњи котур шкоте

врх јарбола 

предњи руб једра 
џеп за јарбол 

окце канигема 
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везица задњег рогља

Делови ласера 
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Technical data  Технички подаци 
Length Overall     4.23m Дужина преко свега 
Length Waterline     3.81m Дужина водене линије 
Beam   1.37m Ширина 
Draft 0.79m Газ 
Hull Weight Minimum  56.7kg Тежина трупа најмања дозвољена 
Positive Flotation 158.7kg Носивост 
Hull Material GRP Материјал трупа (стакло-пластика) 
Sail areas & (Handicap):  Површина једара и (хендикеп): 
Laser Standard   7.06m2 (1078)  "Ласер стандард" 
Optimal Crew Weight (1 or 2 members) 72 - 83 kg Оптимална тежина посаде (1 или 2 члана) 
Laser Radial   5.76m2 (1101) "Ласер радиал" 
Optimal Crew Weight (1 or 2 members) 55 - 70 kg Оптимална тежина посаде (1 или 2 члана) 
Laser 4.7    4.70m2 (1175) "Ласер 4.7" 

Optimal Crew Weight (1 or 2 members) 35 - 55 kg Оптимална тежина посаде (1 или 2 члана) 
Designer Bruce Kirby Пројектант 
Designed 1969 Пројектован 
Built 1971 Конструисан 
Became Olympic 1996 Постао олимпијска класа 
200.000 Lasers Built 200? Произведено 200.000 "ласера" 
Advertising Category C Категорија оглашавања 

 
 
 

Класа 

год. 
такми-
чења 

год. 
Рођ. 
од 

год. 
Рођ. 
до 

  Доња 
граница Горња граница 

Ласер 4.7 јуниори 2008 1996 1991 преко 12 год испод 18 година, тј до и у години у којој пуни 17 
Ласер радиал јуниори 2008 1993 1990 преко 15 год испод 19 година, тј до и у години у којој пуни 18 
Ласер радиал ж. и м. 2008 1993   преко 15 год Нема 
Ласер стандард јуниори м. 2008 1991 1988 преко 17 год испод 21 године, тј до и у години у којој пуни 20 
Ласер стандард сениори м. 2008 1991   преко 17 год Нема 

 
 

Стране 1-3 и 22-38 нису део Правила али су ту као помоћ при читању Правила и садрже корисне 
информације. Следи  превод увода у Правила Класе, стр 4 и Правила класе, стр 5 до  21 
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2007 Правила класе 
изједначене једрилице 

 
Једна од привлачности „ласера“ за већину власника је да су 
правила класе строга и да су једрилице изједначене. 
Философија ласераша, уграђена у правила, је да хоћемо да 
једримо а не да траћимо време сређујући чамац. Хоћемо да 
побеђујемо трке користећи нашу вештину, не тражећи рупу у 
правилима да стекнемо предност. 
 
Правила класе су написана да спрече било какве промене 
стандардне једрилице које би могле да утичу на учинак, тако да 
су на води сви „ласери“ исти. Неколико измена стандарде 
једрилице су мале и дозвољавају побољшања која чине тркање 
удобнијим и пријатнијим. 
 
Током година класа је одбила да уведе промене правила које 
дозвољавају скупљу и компликованију опрему или ону која чини 
старије једрилице сувишним. 
 
Ако осећате да бисте променили нешто на „ласеру“ – СТАНИТЕ. 
Питајте себе зашто то желите да урадите? Ако је одговор „да 
бих био бржи“ постоји велика шанса да је измена или додатак 
забрањен! 
 
Погледајте Правила класе „ласер“: 
 
• Први део објашњава основна Правила класе која обухватају 

философију и предмете који нису посебно уврштени у 
правила 

• Други део вам каже шта треба да радите да би имали 
закониту једрилицу 

• Трећи део одређује неколико побољшања и додатака које 
можете да урадите 

 
Ако Део Три посебно не дозвољава 
промену или допуну –  НИЈЕ ЗАКОНИТА 
 
Ако се тркате у „ласеру“ који има измене или допуне које нису 
дозвољене правилима класе бићете дисквалификовани из 
регате. Непознавање закона не оправдава. 
 

 
Преваре   -    У нашем спорту у сваком клубу и класи има чудних људи који морају да варају да би победили. 
Варање је кад радите нешто што знате да је незаконито. Да ли ћете тиме стећи предност је неважно. 
Наша класа је јака и омиљена јер верујемо у истоветност и наши једриличари хоће да знају да се тркају под 
истим условима. ИЛЦА заузима веома строг став према ласерашима који не једре по правилима. Било је 
случајева забране једрења у „ласеру“ једриличарима који су се такмичили у незаконитој једрилици. Такве 
забране могу да буду доживотне. Ако су прекршена и регатна правила, забрана може да се односи на све 
класе. Наша класа је много већа од сподоба које хоће да стекну предност незаконито мењајући „ласер“ или 
његову опрему. Они могу да једре друге класе где правила дозвољавају измене на једрилици да би се стекла 
предност. Ми их нећемо са нама. 
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Последње издање Правила класе “ласер” и Статута су 
http://www.laserinternational.org/rules/ilcarule.htm  
Правила класе “ласер” и Статут могу да буду 
измењени после објављивања овог превода, који није 
званичан дикумент и служи само за лакше разумевање 
правила. 
 
Правилник бр. 1: Правила класе 
ласер 
(Садржи поглавља од броја један до пет) 
Важи од 4.2.2008. и поништава сва ранија правила и 
тумачења.  
Историјат: следећа правила су била измењена од: 
4.2.08: Ново правило 4(г): црвени ромб треба поставити  
на једро код одређених женских такмичења. 
4.2.08: Ново правило 19(д) Еластична лепљива трака 
може да буде постављена споља на спој доњег и горњег 
дела јарбола до границе 40мм изнад и испод споја.  
1.12.06: "овлашћени произвођач" испоручује клизач за 
бум од нерђајућег челика, са системом брзог отпуштања 
(правило 3(г). Дозвољено је чеп пумпице за кокпит 
уклонити и отварач залепити за дно кокпита траком 
(правило 13). Правило 14(ф) другачије формулисано да 
би се дозволило провлачење ластиша за задржавање 
шверта кроз прамчану битву. Делове стопера шверта је 
дозвољено спојити заједно, правило 14(г). Правила 4(а), 
4(ф), 27 и 28 су другачије формулисана да би била 
јаснија и да боље одразе раније штампана објашњења 
правила. 
6.3.06: Повећан је пречник шрафа кормила на 10 мм. 
Пречник главе шрафа, матице и подлошке повећан на 20 
мм (правило 15(ц). Правило 3(б)ii измењено да дозволи 
фуксовање у контролним конопима на оптерећеним 
додатним тачкама. Пластично/гумено црево дозвољено 
на дршци шверта (правило 14(а). Оштећене пенасте 
блокове за плутање/кесоне треба надоместити 
блоковима исте запремине (правило 26(е). Један слој 
пластичне траке је дозвољен на предњем горњем углу 
шверт касете (правило 14(д). Правила 3, 16(а)ii, 18(б) и 
28 су другачије формулисана да би била јаснија и да 
боље одразе раније штампана објашњења правила. 
Правила у вези шверта и кормила пресељена из 
правила 7 у правила 14 и 15. 
1.2.04: «ласер» 4.7 величина и размак бројева на једру је 
смањена. Ново правило за државне ознаке. 
 
Последње измене су означене линијом на маргини 
 
 
УВОД 
Принцип Правила класе ласер је да су све промене на 
једрилици забрањене осим ако се промена дозволи 
правилом класе. Енглески текст правила је меродаван. 

ПРВО ПОГЛАВЉЕ 
ПРЕДМЕТ 
Ласери су строго изједначене једрилице, у којима се 
такмиче кормилари, а не једрилице и опрема. 
ОСНОВНО ПРАВИЛО 
Регате у ласеру ће бити одржане по овим правилима, 
искључиво са трупом, опремом, оковима, такелажом, 
једрима и латама произведеним од стране овлашће-

ног произвођача у складу са пројектном специфика-
цијом ласера (Construction Manual) која је регистро-
вана код ИСАФ-а.  
Забрањене су допуне и измене облика и конструкци-
је трупа, опреме, врсте опреме, постављања опреме, 
окова, врсти окова, постављања окова, такелаже, је-
дра и лата који се испоручују уз једрилицу од стране 
произвођача, осим када је таква допуна или измена 
дозвољена поглављем 2 или 3 ових правила. 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ТРУПА 
Сви ласери имају серијски број утиснут на палуби, испод 
прамчане битве, или на зрцалу. То је и број на једру или 
серијски број. 
Ласери са бројем једра преко 148200 обележени су 
јединственом ИСАФ налепницом, коју произвођач купује 
од ИЛЦА (Међународна организација класе ласер). 
Налепница треба увек да се налази на задњем делу 
кокпита и садржи број на једру, који одређује ИЛЦА. 
ДЕФИНИСАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА 
"Овлашћени произвођач" је фирма која има дозволу 
дизајнера ласера Брус Кирбија или његовог предузећа 
да производи ласер и има права да користи заштићени 
знак ласер и има одобрење од ИСАФ-а и ИЛЦА као 
произвођач. 
 

ДРУГО ПОГЛАВЉЕ 
1. ДИЈАГРАМИ МЕРЕЊА 
Дијаграми мерења су део ових правила.                     
Такелажа, једра, лате, шверт, кормило позиција опреме 
и делова морају да буду у складу са дијаграмима 
мерења. Толеранције у мерама су предвиђене за могуће 
разлике у градњи и не треба да се користе да измене 
пројекат. 
2. МЕРЕЊЕ 
У случају протеста у вези неиспуњавања упутства за 
градњу, предмет, са информацијама у вези спора, биће 
прослеђен главном мерачу ИЛЦА у међународној 
канцеларији, који ће да пресуди, консултујући техничко 
лице ИСАФ-а. 
У случају спора око димензија трупа, такелаже, једра, 
лата, шверта, кормила, типа и позиције опреме и делова 
које нису покривене овим правилима, дијаграмима и 
правилима мерења, биће успостављена следећа 
процедура:                                                                                                
Случајни узорак од 10 једрилица биће мерен, користећи 
исте методе. Димензије једрилице у спору треба да буду 
једнаке или између минимума и максимума димензија 
добијених мерењем тих 10 једрилица. Ако је једрилица у 
спору ван наведених димензија, случај, заједно са свим 
потребним информацијама, биће прослеђен главном 
мерачу ИЛЦА у међународној канцеларији, који доноси 
коначну пресуду. Ако било која димензија из узорка буде 
процењена као необична, све информације у вези са тим 
ИЛЦА шаље ИСАФ-у. 
3. КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ, КОНТРОЛНИ КОНОПИ И 
ПАЛУБНА ОПРЕМА 
(a) Дефиниција контролних система 
i контролни системи конопа су канигем, аутхол, ванг, 
тревелер и шкота. Контролни системи канигем, аутхол 
и ванг  могу да садрже више контролних конопа што је 
дозвољено правилима 3(д)i, 3(е)i и 3(ф)i. Контролни 
конопи морају да буду један комад конопа исте 
дебљине и материјала. Коноп је Контролни коноп 
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уколико се било који део конопа помера по својој оси 
приликом подешавања Контролног система конопа. 
Коноп који само спаја делове је Привеза. 
ii За потребе дефиниција, стандардна опрема је  
Пластично окце канигема  
Пластична шведска цев канигема 
Шкрипавац 
Пластична шведска цев аутхола 
Пластично окце аутхола 
Котур ванга са шведском цеви 
Котур ванга са кључем 
Кључ ванга 
Пластично окце тревелера 
Пластична шведска цев тревелера 
iii "Необавезна" опрема или котури могу да замене или 
да буду додати стандардној опреми, како је одређено 
овим Правилима 
iv Опрема "овлашћеног произвођача" замењује 
стандардну опрему, и испоручује је само овлашћени 
произвођач како је дозвољено овим Правилима. 
v "тачка окретања" је точкић у котуру, омче направљене 
узловима на конопу, са или без заштитног улошка 
(омца), окце аутхола, шкопци, окови, окца на једру и део 
такелаже куда клизи контролни коноп. Међутим, окце и 
шведска цев канигема нити нови систем команди на које 
могу да се монтирају котури и кери патенти а које 
испоручују овлашћени произвођачи, се не сматрају 
тачкама окретања у правилима 3 (e)i и 3(f)i. 
vi Kad je "необавезни" котур или ластиш причвршћен за 
оков, коноп, јарбол, бум или једро, може да буде 
причвршћен са или без шкопца, осигурача, лоптица, кука 
и/или привеза. 
(b) Контролни конопи и палубна опрема 
i. Контролни конопи могу да буду од природног или 
синтетичког материјала осим што влакна арамид 
(кевлар) није дозвољено користити за ванг или канигем 
системе. 
ii. Контролни конопи морају да буду исте дебљине, не 
смеју да буду сужавани, осим до 100мм од краја, ради 
фуксовања на споју са оковима. 
iii. На системима контролних конопа, где је дозвољено 
више од једног непрекидног конопа, није дозвољено да 
буду узајамно везани конопи различите дебљине. 
iv. "Необавезни" котури, дозвољени код контролних 
система канигема, ванга или аутхола, морају да имају 
пречник точкића од најмање 15мм а највише 30мм. 
На “тачкама окретања” канигема, ванга и аутхола 
највећа дозвољена дужина омца за заштиту конопа је 
40мм 
v "Необавезни" котури могу да имају једноструке или 
двоструке точкиће а дозвољени су и: држач, обртни 
шкопац и шкопац. 
vi Пластичнa окца и шведске цеви могу да буду 
замењене металним, истог облика и величине. 
vii Пластично окце канигема дозвољено је заменити 
окцем са ојачањем од нерђајућег челика, које има иста 
места за завртње. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a) Окце канигема дозвољено је заменити, на истом 
месту, горе наведеним држачем палубних котура, на које 
могу да буду закачена два необавезна једнострука 
котура. “необавезни” котури не смеју да буду причвр-
шћени на окце канигема. Или само окце канигема или 
палубна опрема коју испоручује "овлашћени произвођач" 
са  причвршћеним “необавезним” једноструким котуром 
(једним или два), могу да се користе да спроводе 
системе за канигем и аутхол до керија. 
 

 

 
 

(c) Шведску цев канигема дозвољено је заменити, на 
истом месту, палубном основом за кери патенте 
"овлашћеног произвођача", на које смеју да буду 
закачена два необавезна кери патента за канигем и 
аутхол. На керијима постоје рупе за завртање чији су 
центри на растојању од 27мм. Керији могу да садрже 
мост и окце, са или без ваљкастог лежаја на задњем 
крају. 
(d) Окце канигема, држач палубних котура, котури, 
шведска цев канигема, држач палубних керија нити сами 
керији не смеју да се користе као "тачка окретања" тј. да 
за њих буду везани контролни конопи. 
ix Дозвољено је направити омчу, као дршку и обложити 
је пластичном или гуменом цеви или лепљивом траком 
свуда на крајевима контролних конопа. 
x Слободне крајеве контролних конопа (осим шкоте) 
дозвољено је везати једне за друге или везати за 
палубну опрему или шверт. Слободне крајеве 
контролних конопа (осим шкоте) није дозвољено везати 
за гуме шверта или гуртни. 
xi Лабав повратни коноп, који дозвољава ротацију 
јарбола плус 180° мора да буде везан или закачен 
између шведске цеви канигема и пиштоља за бум на 
јарболу, за обезбеђење јарбола у случају превртања. 
Дозвољена је употреба гуме уместо конопа и употреба 
осигурача, кукице, шкопца или лоптица за качење 
повратног конопа. 
(c) Шкота једра – видети и правила 3(а) и 3(б) 
i Шкота једра је један коноп који се везује на хватиште 
котура на крају бума, пролази кроз котур тревелера, 
поново кроз задњи котур бума, метално окце на буму, 
предњи котур бума и шкрипавац (котур шкоте), после 
чега се везује узао. Шкоту није дозвољено држати поред 
котура на буму, осим за олакшање летања или прелета. 
ii Крај шкоте може да буде везан за основу шкрипавца, 
за баланс гуртну, везице гуртне или гуму гуртне. 
iii Шкрипавац може да буде замењен било каквим 
једноструким котуром са или без кери патента и да буде 
монтиран према дијаграму. Испод котура дозвољено је 
додати опругу, лоптицу, пластичну цев или траку. 
iv Кери патент или сличан оков за придржавање шкоте 
може да буде постављен на палубу, по један са сваке 
стране, према дијаграму. 
(d) Ванг – видети и правила 3(а) и 3(б) 
i Систем котура (котурача) ванга мора да буде између 
прихватишта за ванг на јарболу и буму. Састоји се од 
котура са шведском цеви, котура са куком, највише два 

viii Палубна опрема коју 
испоручује "овлашћени  
произвођач" (држач палу- 
бних котура и палубна  
основа за кери патенте) 

(b) “необавезни” палубни 
котури могу да буду подупрти 
опругом, лоптицом, пластичном 
цеви или траком. 
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командна конопа, омчи и/или необавезно додатог котура 
за додатни пренос, са највише 7 "тачака окретања". 
ii Котур са шведском цеви мора да буде причвршћен за 
оков ванга на јарболу директно или преко обртног 
шкопца. 
iii Дозвољено је користити шкопац за причвршћивање 
котура са шведском цеви или обртног шкопца за оков 
ванга на јарболу. 
iv Шкопац, обртни шкопац или шкопац + обртни шкопац 
заједно намештени не смеју да буду дужи од 80 мм, 
мерено у затегнутом стању. 
v На котур са куком дозвољено је причврстити резервну 
куку. 
vi Кука ванга може да буде равна или искривљена и 
дозвољено је додатно причврстити је на оков бума 
траком, гумом или чичком. 
vii Оригинални котур са куком дозвољено је заменити 
"необавезним" који такође сме да има резервну куку. 
viii "Необавезни" једноструки котури могу да буду 
причвршћени са једне или обе стране котура са 
шведском цеви, користећи нитне или завртње на рупама 
за додатке, на котуру са шведском цеви. 
ix Рупу прихватишта на јарболу дозвољено је проширити 
бушењем или турпијом да пасује већи штифт. 
x Нови оков ванга "овлашћеног произвођача" 
(a) Котур са шведском цеви ванга дозвољено је 
заменити новим оковом -котуром са керијем и обртним 
шкопцем, које испоручује "овлашћени произвођач" 

  
(b) Нови оков мора да буде причвршћен директно на 
хватиште ванга на јарболу 
(c) Забрањено је додатно модификовати нови оков. 
(e) Канигем – видети и правила 3(а) и 3(б) 
i Систем канигема се састоји од највише три командна 
конопа, омчи и/или “необавезних” котура за додатни 
пренос, са највише 5 "тачака окретања". 
ii Контролни коноп канигема мора безбедно да буде 
везан за један од следећих делова: јарбол, бум, 
пиштољ, обртни шкопац или шкопац ванга, или нови 
оков ванга. Обавезно је да буде бар једном провучен 
кроз окце на једру где обавезно служи као једна од 5 
"тачака окретања" које су дозвољене правилом 3(е)i 
iii Дозвољени су додатни преноси помоћу омчи, 
“необавезних” котура, и коришћење за додатне преносе 
било чега од наведеног: бума, окца на једру, пиштоља, 
окова за ванг, или тачке за качење канигема на окову за 
ванг "овлашћеног произвођача" 
iv Држач палубних котура и палубна основа за кери 
патенте 
Контролни коноп канигема сме само једном да буде 
провучен кроз једноструки котур закачен за држач 
палубних котура и једном кроз кери, монтиран на 
палубну основу за керије, које испоручује "овлашћени 
произвођач" 
(f) Аутхол – видети и правила 3(а) и 3(б) 

i Систем аутхола се састоји од највише два командна 
конопа, омчи и/или “необавезних” котура за додатни 
пренос, са највише 6 "тачака окретања". 
ii Контролни коноп аутхола мора да буде везан за једно 
од следећих: бум, окце аутхола на буму, окце на једру 
или систем за брзо откачињање (аутоматски шкопац). 
Коноп мора барем једном да буде провучен кроз окце 
аутхола на буму где обавезно служи као једна од 6 
"тачака окретања" које су дозвољене правилом 3(ф)i 
iii Дозвољено је ојачати аутхол додатним омчама, 
“необавезним” котурима, и/или користити за додатне 
преносе конопа: окце аутхола на буму, шведску цев на 
буму, бум, јарбол или пиштољ. “Необавезни” котур може 
да буде закачен за окце аутхола само ако удовољава 
правилу 3(ф)ii. “Необавезни” котур може да буде закачен 
за шведску цев аутхола 
iv “Необавезни” котур може да буде закачен за окце на 
једру или за систем за брзо откачињање или да буде део 
система за брзо откачињање. 
v Један или два необавезна котура је дозвољено 
причврстити за пиштољ или за спој јарбола са 
пиштољем тако да је осовина котура  најдаље 100мм од 
осовине пиштољ. (при чему је дозвољено пиштољ 
разнитовати, окренути за 180° и поново занитовати). 
vi Дозвољено је везати гуму, која помаже отпуштању 
аутхола, између моста шведске цеви на буму и: окца на 
задњем рогљу једра, везице једра, необавезног котура 
на окцу једра или систему за брзо откачињање. 
vii Дозвољено је приближити конопе аутхола буму гумом 
или додатним обмотајима (који могу да буду део 
контролних конопа аутхола) око бума и/или контролних 
конопа аутхола. 
viii Систем аутхола на палуби 
(a) Када је систем аутхола спроведен на палубу, 
Контролни коноп аутхола дозвољено је само једном 
провући кроз окце канигема или “необавезни” 
једноструки котур закачен за држач палубних котура 
"овлашћеног произвођача" и једном кроз “необавезни” 
кери, монтиран на палубну основу "овлашћеног 
произвођача" за кери патенте . 
(c) Није дозвољено уклонити шведску цев аутхола на 
буму. 
(g) Везица задњег рогља једра – видети и правила 
3(а) и 3(б) 
i Задњи рогаљ једра мора да буде везан за бум везицом 
или траком са или без уређаја за качење, око бума и 

кроз окце или 
систем за брзо 
откачињање или 
 

 
ii Око везице дозвољено је ставити црево или ваљке да 
се смањи трење. 
(h) Тревелер – видети и правила 3(а) и 3(б) 
i Тревелер мора да буде један коноп, намештен као 
једноставни троугао кроз окца тревелера са слободним 
крајем, који треба провући кроз шведску цев тревелера. 
ii Опругу, лоптицу или траку дозвољено је користити 
између котура тревелера. 
4. БРОЈЕВИ НА ЈЕДРУ 

прохромским клизачем за бум 
"овлашћеног произвођача", са 
системом за брзо oткачињање 
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(За позицију бројева ласер радиала и 4.7 видети у 
делу 4 правила 27(е) и 28(е) 
(a) За ласере до броја 148199, број једра је број утиснут 
на палуби испод прамчане битве или на зрцалу, или је 
утиснут на плочици нитованој на задњем делу кокпита. 
За ласере од броја 148200, број једра је на ИСАФ 
налепници градитеља на задњем делу кокпита. 
(b) Сви бројеви морају да буду у складу са Регатним 
Правилима осим измена по овим правилима у вези типа, 
места постављања и минималне величине:                                                             
Висина 300 мм                                                                                                                
Ширина 200 мм (осим бр 1)                                                                                                    
Дебљина 45 мм 
Размак између суседних бројева најмање 50 мм                                                    
Бројеви морају да буду са равномерним размаком                                                  
Бројеви на десној страни једра (гледано са крме) морају 
да буду изнад бројева на левој страни                                                                                                         
Сваки број сме да буде само у једној боји                                                                                 
Бројеви морају да буду пуни и лаки за читање                                                                            
После 1.3.98. бројеви и националне ознаке морају да 
буду налепљени, забрањена је употреба фломастера на 
једру. 
(c) За једра са бројевима преко 153000 и једра купљена 
после 1.6.93. бројеви морају да буду лепљени или 
шивени на обе стране једра; доњи део бројева на десној 
страни мора да буде на линији паралелној са и 400 мм (+ 
или - 12 мм) испод шава на џепу средње лате. Доњи део 
бројева на левој страни једра мора да буде на линији 
400 мм (+ или - 12 мм) испод и паралелно са линијом 
доњег дела бројева са десне стране. Десни бројеви 
почињу 100 мм (+ или - 12 мм) од задњег руба једра, 
леви завршавају 100 мм (+ или - 12 мм) од задњег руба 
једра. (Видети дијаграм за постављање бројева на 
једру) 
(d) Бројеви једра од 131000, једра купљена после 1.6.93 
и нова једра са ознаком "нови бројеви" морају да имају 
бројеве који су јасно видљиви са последње четири 
цифре у тамној или црној боји а испред у различитој 
контрастној боји (препоручује се црвена). 
(e) Дозвољени су следећи изузетци овог правила: 
i када труп и/или једро обезбеђује организатор за 
такмичење и ИЛЦА одобри да бројеви за то такмичење 
могу да буду једно, дво или троцифрени бројеви. 
ii ако је ласер позајмљен или изнајмљен за одређено 
такмичење, са писаним одобрењем регатног одбора, 
једриличар може да користи једро са бројем различитим 
од броја трупа. Број на једру који се користи мора да 
буде број додељен такмичаревом сопственом ласеру, 
ако такмичар не поседује ласер, број мора да буде са 
трупа изнајмљеног ласера. 
iii Кад се једро оштети за време такмичења и правило 7 
(д) важи, број једра не подлеже правилу 4 (а) и (е)ii само 
ако то одобри регатни одбор. 
(f) Националне ознаке (ознаке државе), ако се траже, 
морају да испуне захтеве у вези типа, величине, размака 
и услова као и бројеви на једру (важи правило 4 (б), (ц), 
(д) и (е) и постављају се како следи (видети и дијаграм):                                                                                                                      
Слова на десној страни једра морају да буду 
постављена по горњој ивици шава испод џепа доње лате 
(+12 мм) а на левој страни једра по линији 400мм (+ или 
- 12мм) испод и паралелно са словима на десној страни. 
Десна слова почињу 100 мм (+ или - 12 мм) од задњег 
руба једра, леви завршавају 100 мм (+ или - 12 мм) ) од 

задњег руба једра. Сва слова морају да буду исте боје, 
која може да буде једна од боја бројева или другачија 
видљива боја. 
Ознаке државе су обавезне на свом светским 
првенствима, регионалним првенствима и регатама 
означеним расписом и упутствима као међународне. 
Ознаке државе могу да буду обавезне и на осталим 
регатама по распису и упутству  
 
(g) ЦРВЕНИ РОМБ 
i. Једра коришћена у следећим женским такмичењима 
морају да носе црвени ромб изнад горњег џепа лате са 
обе стране; 
a. Светска или регионална (континентална) првенства. 
b. Такмичења описана као  „међународне регате” 
у распису или упутствима за једрење. 
c. Остала такмичења где је у распису или упутствима за 
једрење предвиђено да женски такмичари буду означени 
ii. Минималне димензије и приближни положај морају да 
буду према дијаграму "Ромб". 
iii. Ромб може да остане на једру и за остала такмичења 
 

 
 
5. ЈАРБОЛ 
Забрањено је коришћење јарбола који су неповратно 
искривљени. 
6. ОДЕЋА И ОПРЕМА  (за ласер радиал и 4.7 видети 4 
поглавље) 
(a) Измена Регатног правила (РП) 43.1 (б): максимална 
укупна тежина такмичареве одеће и опреме је 9кг. 
(b) Такмичар не сме да носи део одеће или опрему чија 
тежина прелази 500 гр у води, осим заштитне одеће за 
једрење. 
(c) У сврху мерења одеће и опреме, како траже РП ап. Х 
3 вешалице могу да се користе уместо металне шипке 
7. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ТАКМИЧЕЊА 
(a) Ласер може да се такмичи искључиво са једном или 
две особе на једрилици.  
Уколико се две особе такмиче у ласеру, морају обе бити 
у једрилици непрекидно, током целе трке, без измена 
кормилара. 
(b) Лист кормила мора да буде сасвим спуштен, осим ако 
се регата одвија у води плићој од 1,5 м, ако није 
другачије назначено упутством за регату. 
(c)  Кормилар, посада и њихови делови не смеју да буду 
испред јарбола за време такмичења. 
(d) Једра 
У регати нема промене једра осим ако РО то дозволи 
посебном одлуком. Писано одобрење се даје само ако 
једро буде оштећено толико да се не може оправити 
уопште или до следеће регате. Ако РО дозволи замену, 
а једро касније буде оправљено, не сме да буде поново 
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коришћено у тој регати. Серију, по овом правилу, у 
регати, чине трке које се сабирају у коначан резултат 
регате. 
8. ПРЕМАЗИ ТРУПА 
Забрањено је коришћење хемикалија које се споро 
отапају и тако мењају карактеристике трупа. 
9. ЧЛАНСТВО У АСОЦИЈАЦИЈИ КЛАСЕ 
Учествовање на званичним такмичењима класе ласер ја 
дозвољено само члановима ИЛЦА. У једрилици бар 
један члан посаде мора да буде члан ИЛЦА. Чланом 
ИЛЦА се сматра и пуноправни члан Обласне асоцијације 
класе ласер. 
10. РЕКЛАМИРАЊЕ 
Ради поштовања Регатног једриличарског правила број 
79 и прописа ИСАФ број 20.4.2 (а), рекламни прописи 
категорије Ц се примењују на ласер, ласер радиал и 
ласер 4.7. 
 

ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ 
МОГУЋНОСТИ И ИЗУЗЕТЦИ ПРВОГ И ДРУГОГ 

ПОГЛАВЉА ПРАВИЛА 
 
11. СРЕЂИВАЊЕ ТРУПА 
(a) Мазање пастом, полирање и фино мокро и суво 
шмирглање трупа су дозвољени, уколико је намера и 
резултат да се само исполира труп. Шмирглање у циљу 
исправљања несавршености изазваних калупом није 
дозвољено. 
(b) Шмирглање и сређивање трупа са намером и 
ефектом олакшавања трупа и побољшања перфор-
манси, завршног слоја, материјала или облика преко 
оригиналног није дозвољено. 
12. ЧЕП НА ЗРЦАЛУ 
Сигурносна везица за чеп на зрцалу је дозвољена и 
може да буде везана за чеп и оков кормила на зрцалу. 
13. ПУМПИЦА ЗА КОКПИТ 
Пумпица за кокпит, коју испоручује произвођач ласера, 
може да буде уграђена. Пумпицу је дозвољено око 
ивице где належе на труп и преко рупе шрафа испунити 
траком, силиконом или лепком. Допуна рупе шрафа до 
нивоа површине пумпице је дозвољено. Турпијање 
равне површине пумпице да би се заоблила као дно 
чамца није дозвољено, као ни мењање облика пумпице. 
Дозвољено је чеп пумпице за кокпит уклонити и отварач 
залепити за дно кокпита траком 
14. ШВЕРТ 
(a) Дозвољено је поставити дршку од конопа који 
пролази кроз највише две рупе, максималног пречника 
12.5 мм, изнад линије повучене од дна стоп-гуме шверта, 
паралелно са врхом шверта. Пластично/гумено црево 
или трака су дозвољени на дршци шверта. 
(b) Задњи руб шверта може да буде наоштрен 
шмирглањем површине од ивице 100мм, али тако да се 
не смањи ширина шверта. 
(c) Оправке шверта су дозвољене ако се сачува 
оригинални облик, дебљина и карактеристике. 
(д) Један слој обичне лепљиве траке (укључујући дакт и 
гафер траку) највише 2мм дебљине и највише 30мм х 
30мм је дозвољено залепити на предњи горњи ћошак 
шверт касете.  
(e) Дрвени шверт не сме да буде коришћен на трупу који 
је испоручен са пластичним швертом. 

(f) У циљу спречавања губитка шверта код превртања 
коноп или ластиш мора да буде причвршћен  кроз 
рупицу на предњем горњем делу шверта и за било шта 
од наведених: прамчану битву, окце канигема, , држач 
палубних котура "овлашћеног произвођача" или јарбол. 
коноп или ластиш може да се провуче кроз прамчану 
битву и врати до шверта али не сме да буде причвршћен 
за руб трупа. За везивање конопа или ластиша су 
дозвољени узлови, петље, везице, шкопци, осигурачи, 
куке и окца. 
(g) Делове стопера шверта "овлашћеног произвођача"  
је дозвољено спојити заједно лепком, завртњима, 
машинским шрафом матицом и подлошкама али тако да 
основни облик и димензије нису смањени.  
15. КОРМИЛО 
(a) Задњи руб кормила може да буде наоштрен 
шмирглањем површине од ивице 60 мм, али тако да се 
не смањи ширина кормила. 
(b) Оправке кормила су дозвољене ако се сачува 
оригинални облик, дебљина и карактеристике. Осим што 
постава равномерне дебљине може да се користи ради 
попуњавања отвора између листа и главе кормила тако 
да постава потпуно покрива део листа који је у контакту 
са главом кормила и да дебљина листа кормила и 
поставе не пређе 20.3 мм 
(c) Отвор на листу и глави кормила је дозвољено 
проширити највише до пречника 10мм. Шраф кормила 
дозвољено је заменити дебљим али само до ширине 
отвора. Пречник главе шрафа, матице и подлошке не 
сме да прелази 20 мм. 
(d) Да се добије угао од максималних 78 степени у 
односу на доњу ивицу главе кормила, дозвољено је 
истурпијати предњи део листа, где се наслања на 
дистанцер. 
(e) Да се одржи угао од максималних 78 степени у 
односу на доњу ивицу главе кормила, дозвољено је 
обмотати дистанцер лепљивом траком. 
(f) На држаче кормила дозвољено је ставити подлошке 
који дижу главу кормила, да руда не додирује задњу 
палубу. 
(g) Коноп за спуштање листа кормила може да буде са 
више преноса. 
(h) Дозвољено је пробушити рупу на штифту окова главе 
кормила и провући осигурач, ради спречавања губитка 
кормила. 
(i) Дрвени лист кормила не сме да буде коришћен на 
трупу који је испоручен са пластичним листом кормила. 
16. РУДА 
(a) Руда и продужетак руде немају ограничења осим што 
руда: 
i.Мора да се лако вади из главе кормила (на захтев 
мерача).  
ii. Мора да има шведску цев, битву, куку, чивију или окце 
за спуштач листа кормила. 
iii. Мора, осим уобичајених оштећења конопом 
тревелера, да буде раван на горњој страни између 30 мм 
од предњег краја и дела руде који је изнад ивице 
кокпита.  
(b) На руду је дозвољено поставити, као заштиту од 
стругања, траку или цев, не дужу од 200 мм, која се 
поставља на руду, преко нивоа по 16 (а) iii само на место 
куда пролази тревелер. 
(c) Употреба осигурача руде није обавезна. 
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17. ГУРТНА ЗА БАЛАНС 
(a) Гуртну за баланс дозвољено је заменити било каквим 
нерастегљивим материјалом који сме да буде постав-
љен меканим слојем. 
(b) Баланс гуртна може да буде причвршћена за кокпит 
са предње стране тако да се обмота трака око плочице 
блока шкоте или да се користе обе плочице: за шверт и 
шкоту. 
(c) Везице између задњег дела баланс гуртне и окца на 
кокпиту могу да буду везане на било који начин да чине 
гуртну фиксне или променљиве дужине. 
(d) Дозвољено је додати гуму између задњег дела 
баланс гуртне и шведске цеви тревелера или окаца 
гуртне на задњем крају кокпита. 
18. БУМ 
(a) Метални уметак, који испоручује произвођач, 
максималне дужине од 900 мм, дозвољено је фиксирати 
унутар бума. Уметак не сме да се постави даље од 1220 
мм од предње стране бума, рачунајући и чеп бума. 
(b) Метално окце за шкоту, на буму, може да буде 
замењено меком траком ширине до 26мм. Траку је 
дозвољено причврстити само на постојеће отворе као у 
шеми кола следи. 
 

 
Шема за правило 18(б)  видети на дну стр 7 у 
http://www.laserinternational.org/rules/rules2008.pdf 
 
19. ЈАРБОЛ 
(a) У циљу спречавања оштећења пете јарбола, цев или 
уметак константне дебљине, не веће од 1 мм, 
дозвољено је поставити на доњи део јарбола или унутар 
целог обима пете јарбола. Цев или уметак не сме да 
пређе 10 мм изнад нивоа палубе. Поред тога, круг 
тефлона константне дебљине, не веће од 1 мм, 
дозвољено је поставити на дно пете јарбола. 
(b) Јарбол или пета јарбола могу да буду подмазани. 
(c) Траком или гитом дозвољено је обмотати чеп или 
обруч горњег дела јарбола да би пасовао у доњи. Трака 
мора да буде константне дебљине око чепа или обруча и 
постављена само тамо где се делови јарбола додирују. 
Забрањено је траком или гитом лепити јарбол изнад 
обруча да би се уједначила избочина обруча са 
јарболом. 
(д) Еластична лепљива трака може да буде постављена 
споља на спој доњег и горњег дела јарбола до границе 
40мм изнад и испод споја ради спречавања ротације 
делова. 
20. УГРАДЊА ПОКЛОПАЦА 
Поклопци, чији унутрашњи пречник не прелази 153 мм, 
смеју да буду уграђени на палубу или кокпит, у циљу 
приступа унутрашњости трупа, али морају да буду са 
навојима који дихтују. Бајонет тип поклопаца не дихтују. 
Унутар поклопца може да буде додата кофица или 
мрежа за чување ствари. 
21. ШТИПАЉКЕ И ВРЕЋЕ ЗА СТВАРИ 

Штипаљке, куке и вреће за одлагање и чување опреме 
дозвољено је користити на палуби, у кокпиту или око 
јарбола. 
22. КОМПАС 
Један компас дозвољено је монтирати на било који део 
палубе или кокпита али тако да се труп не пробуши, 
осим завртњима. Компас је забрањено причврстити на 
поклопце. Електронски и дигитални компаси су 
забрањени.  
23. ВЕТРОКАЗИ 
(a) Ветроказе и пламенце је дозвољено качити по жељи 
али да се једро не сече и да плутање трупа и јарбола 
није смањено. 
(b) Траке, вуна и слични пламенци могу да буду 
залепљени на једро. 
24. ЛЕПЉИВА ТРАКА 
Употреба лепљиве траке и сличних материјала је 
дозвољена да се обезбеде шкопци и осигурачи и да се 
обмотају конопи и котури. Траку је забрањено користити 
за конструкцију нових окова или да измени функцију 
постојећих. 
25. СИГУРНОСНА ОПРЕМА 
Сва додатна сигурносна опрема коју захтевају 
међународна, национална или друга тела може бити 
намештена или ношена ако то није у супротности са 
ОСНОВНИМ ПРАВИЛОМ (прво поглавље Правила класе 
ласер). 
26. ОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
(a) Оправке и превентивно одржавање једра, трупа, 
палубе, шверта, кормила, јарбола, бума и остале опреме 
су дозвољени овим Правилима, ако се оправке раде 
тако да основни облик и карактеристике оригинала нису 
измењене. 
(b) Ако оригинални делови опреме или њихове замене, 
дозвољене овим Правилима, откажу, дозвољено их је 
заменити истим и поставити на место по шеми мерења. 
(c) Превентивно одржавање укључује замену завртња и 
окретање јарбола с тим да се опрема постави према 
шеми и толеранце не користе за измену положаја 
опреме. Рупе на горњем делу јарбола треба затворити 
нитнама или силиконом да би плутао. Учвршћења  
подразумевају завртње, машинске шрафове, матице, 
подлошке и заковице (поп нитне). 
(d) Забрањено је заменити секције једра и џеп за јарбол 
новим дакроном. 
(e) Оштећене или избачене пенасте блокове за плутање 
или кесоне треба надоместити ваздухом напуњеним 
кесонима исте запремине, које испоручује произвођач. 
 

 
ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ 
ЛАСЕР РАДИАЛ И ЛАСЕР 4.7 

Поглавље 4 Правила класе ласер се примењује заједно 
са остатком Правила класе ласер. 
Код коришћења верзија ласер радиал или ласер 4.7, 
делови 1, 2, 3 и 5 Правила класе ласер важе, осим где су 
замењени делом 4. 
27. ЛАСЕР РАДИАЛ 
(a) Ласер радиал једро и доњи део јарбола, које 
испоручује овлашћени произвођач, обавезно подлеже 
шеми мерења, која је саставни део ових правила. 
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(b) Ласер радиал је дозвољено користити у регати 
ласера под условима 27 (ц) и ограничењима расписа и 
упутства за регату. 
(c) Ласер радиал је дозвољено користити у регатама 
области и вишем нивоу регата када су предвиђени 
расписом и упутством за регату. 
(d) Између трка у једној регати није дозвољено мењати 
ласер радиал за ласер стандард или ласер 4.7. Регата 
представља две или више трка чији се бодови сабирају. 
(e) БРОЈ НА ЈЕДРУ 
Правила 4 (ц) и (ф) су измењена и гласе: 
4(c) За ласер радиал једра са бројевима преко 153000 и 
једра купљена после 1.6.93. бројеви морају да буду 
лепљени или шивени на обе стране једра. Доњи део 
бројева на десној страни мора да буде на линији 
паралелној са и 400 мм (+ или - 12 мм) испод шава на 
џепу средње лате. Доњи део бројева на левој страни 
једра мора да буде на линији 400 мм (+ или - 12 мм) 
испод и паралелно са линијом доњег дела бројева са 
десне стране. На десној страни бројеви почињу 100 мм 
(+ или - 12 мм) од задњег руба једра, а на левој страни 
завршавају 100 мм (+ или - 12 мм) од задњег руба једра.  
(Видети дијаграм за постављање бројева на једру) 
4 (f) Ознаке држава, ако се траже, морају да испуне 
захтеве у вези типа, величине, размака и услова као и 
бројеви на једру (важи правило 4 б), ц), д) и е) и 
постављају се како следи (видети и дијаграм): 
Слова на десној страни једра морају да буду 
постављена по горњој ивици шава испод џепа доње лате 
(+12 мм), а на левој страни једра по линији 400мм (+ или 
- 12мм) испод и паралелно са словима на десној страни. 
На десној страни слова почињу 100 мм (+ или - 12 мм) од 
задњег руба једра, а на левој страни завршавају 100 мм  
(+ или - 12 мм) од задњег руба једра. Сва слова морају 
да буду исте боје, која може да буде једна од боја 
бројева или другачија видљива боја. 
Ознаке државе су обавезне на свом светским 
првенствима, регионалним првенствима и регатама 
означеним расписом и упутствима као међународне. 
Ознаке државе могу да буду обавезне и на осталим 
регатама по распису и упутству  
(f) ОДЕЋА И ОПРЕМА 
Правило 6(а) је измењено и гласи: 
6(a) Према Регатном правилу (РП) 43.1 (б): максимална 
укупна тежина такмичареве одеће и опреме је 8кг. 
28. ЛАСЕР 4.7 
(a) Ласер 4.7 једро и доњи део јарбола, које испоручује 
овлашћени произвођач, обавезно подлеже дијаграмима 
(шеми мерења), који су саставни део ових правила. 
(b) Ласер 4.7 је дозвољено користити у регати ласера 
под условима 28 (ц) и ограничењима расписа и упутства 
за регату. 
(c) Ласер 4.7 је дозвољено користити у регатама области 
и вишем нивоу регата када су предвиђени расписом и 
упутством за регату. 
(d) Између трка у једној регати није дозвољено мењати 
ласер 4.7 за ласер стандард или ласер радиал. Регата 
представља две или више трка чији се бодови сабирају. 
(e) БРОЈ НА ЈЕДРУ 
Правила 4 (б), 4 (ц) и 4 (ф) су измењена и гласе: 
4(b) На једрима ласера 4.7 сви бројеви морају да буду у 
складу са правилима ИСАФ и морају да буду следећих 
најмањих димензија: 

Висина 220 мм 
Ширина 150 мм (осим бр 1) 
Дебљина 30 мм 
Примедба: бројеви предвиђени за класу “оптимист“ 
су сагласни и овом правилу 
Размак између суседних бројева најмање 30 мм 
Бројеви морају да буду са равномерним размаком 
Бројеви на десној страни једра (гледано са крме) морају 
да буду изнад бројева на левој страни 
Сваки број сме да буде само у једној боји 
Бројеви морају да буду пуни и лаки за читање. 
4(c) За једра ласер 4.7 са бројевима преко 153000 и 
једра купљена после 1.6.93. бројеви морају да буду 
лепљени или шивени на обе стране једра. Доњи део 
бројева на десној страни мора да буде на шаву испод 
џепа средње лате (+ или - 12 мм). Доњи део бројева на 
левој страни једра мора да буде на линији 270 мм испод 
и паралелно са линијом доњег дела бројева са десне 
стране. На десној страни бројеви почињу 100 мм (+ или - 
12 мм) од задњег руба једра, а на левој страни 
завршавају 100 мм (+ или - 12 мм) од задњег руба једра.  
(Видети дијаграм за постављање бројева на једру) 
4(f) Ознаке држава, ако се траже, морају да испуне 
захтеве у вези типа, величине, размака и услова као и 
бројеви на једру ласера 4.7 (важи правило 28 (е) 4 (б)).  
За сва једра ласера 4.7 са бројевима од 190000 и за 
једра купљена после 2006. год, дна слова на десној 
страни једра морају да буду постављена на линији 270 
мм испод и паралелно са линијом доњег дела бројева са 
леве стране и почињу 100 мм (+ или - 12 мм) од задњег 
руба једра. Дна слова на левој страни једра морају да 
буду постављена на линији 270 мм испод и паралелно са 
дном слова на десној страни и завршавају 100 мм (+ или 
- 12 мм) од задњег руба једра. 
 
За једра ласера 4.7 са бројевима испод 190000 који су 
купљени пре 1.3.2006., слова могу да буду постављена 
као горе или по истој линији 270мм испод и паралелно са 
дном бројева на левој страни, на супротним странама 
једра. Слова на левој страни морају да буду ближе 
задњем рубу од оних на десној страни тако да слова на 
левој страни завршавају 100 мм (+ или - 12 мм) од 
задњег руба једра. 
Ознаке државе су обавезне на свом светским 
првенствима, регионалним првенствима и регатама 
означеним расписом и упутствима као међународне. 
Ознаке државе могу да буду обавезне и на осталим 
регатама по распису и упутству  
Сва слова морају да буду исте боје, која може да буде 
једна од боја бројева или другачија видљива боја. 
(f) ЈАРБОЛ 
Правило 5 је измењено и гласи: 
5 Доњи део јарбола 4.7 је фабрички савијен уназад 
приближно 5%. Фабричко савијање није дозвољено 
повећавати или смањивати. Савијене горње делове 
јарбола није дозвољено користити. 
(g) ОДЕЋА И ОПРЕМА 
Правило 6 (а) је измењено и гласи: 
6(a) Измена регатног правила (РП) 43.1 (б): максимална 
укупна тежина такмичареве одеће и опреме је 7кг. 
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ПЕТО ПОГЛАВЉЕ 
 

29. ИЗМЕНЕ 
Измене и допуне ових правила су могуће ако их 
прихвате сви доле наведени: 
(a) Светско веће ИЛЦА, 

(b) Саветодавна комисија ИЛЦА, 
(c) Најмање 2/3 чланова, који одговоре у року од 6 
месеци, у писменој форми, на анкету, коју ИЛЦА објави у 
службеном гласнику и 
(d) ИСАФ 

 
ТУМАЧЕЊА ПРАВИЛА КЛАСЕ 

 
1. Учвршћења (правило 26(ц)) подразумевају завртње, машинске шрафове, матице, подлошке и заковице (поп нитне). 
2. Тумачење правила 15 Кормило и правила 26.а Оправке: Постава равномерне дебљине може да се користи ради 

попуњавања отвора између листа и главе кормила тако да постава потпуно покрива део листа који је у контакту са 
главом кормила и да дебљина листа кормила и поставе не пређе 20.3 мм 

 
Правила класе су разјашњена да укључе сва раније објављена тумачења.  
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Правилник бр. 2:  Општи правилник 
удружења области 
 
1. ИМЕ 
 
Име удружења области биће (име или географска 
локација) ......... ласер удружење са седиштем у адреси 
................ у граду ........... држави ............ 
 
2. ЦИЉЕВИ 
 
Циљеви удружења области су 
 
(a) Да обезбеди начин размене информација међу 
једриличарима ласера у области; 
 
(b) Да шири и развија такмичење у класи  ласер у 
области; 
 
(c) Да охрабри и стимулише уживање у спортским и 
рекреативним аспектима једрења кроз развој флота у 
оквиру области и 
 
(d) Да координира активности своје области са другим 
областима у оквиру региона. 
 
3. ФЛОТE 
 
(1) Група ласера може да добије право оснивања флоте 
ако шест или више власника ласера поднесу захтев 
удружењу области. Подносиоци су власници ласера из 
једног клуба или места где је згодно да се редовно 
одржавају трке чланова те флоте. 
 
(2) У смислу члана 1, посебне флоте се могу основати у 
сврху организовања војске, школа, кампова и других 
непрофитних организација. 
 
(3) Капетан флоте као и други функционери које флота 
сматра потребним, биће бирани сваке године међу 
члановима флоте, на начин који флота одабере, осим 
ако Статут удружења области не одреди другачије. 
Капетан флоте одговара удружењу области за 
организацију флоте и испуњавању статута и правила 
удружења од стране чланова флоте. 
 
4. УПРАВА УДРУЖЕЊА 
 
Удружење области се састоји од: 
 
(a) Председника удружења области који је одговоран за 
координацију свих активности у области, представља 
област на годишњим састанцима региона у складу са 
Статутом ИЛЦА, води све годишње састанке удружења 
области и друге послове управе у области. 
 
(b) Подпредседника удружења, који замењује пред-
седника у случају да он не може или неће да обави неко 
од задужења. Подпредседник је једриличарски секретар 
области задужен за развој програма такмичења, надзор 
над активностима и координацију са осталим 

једриличарским секретарима. 
 
(c) Секретар области који води евиденцију чланства, 
чува документацију и обавља преписку, шаље 
обавештења и новости и обавља остале послове за које 
га задужи председник. 
 
(d) Благајник удружења одређује, по члану 10 статута, ко 
може да буде примљен у чланство, прикупља чланарину 
по члану 11 статута и припрема годишњи финансијски 
извештај. 
 
(e) Мерач области, ако га одреди главни мерач ИЛЦА, 
који обавља дужности према тачки 6) члана 8 статута. 
 
5. Удружење области може да изабере додатне чланове 
управе на одређено време ради обављања одређених 
послова. 
 
6. Удружење области може да изабере чланове комисија 
ради обављања одређених послова. Председник 
Удружења области је аутоматски члан сваке комисије. 
 
7.  ГОДИШЊИ САСТАНЦИ И ИЗБОРИ УПРАВЕ 
 
(1) Удружењe области одржава годишње састанке према 
својим одлукама али не касније од 15 месеци од 
претходног годишњег састанка. 
 
(2) Обавештење о годишњем састанку мора да буде 
послато свим члановима удружења области најкасније 
14 дана унапред и да садржи: 
 
(a) Дневни ред састанка, 
 
(b) Обавештење о изменама и допунама правилника, 
 
(c) Извод из годишњег извештаја председника и 
благајника и  
 
(d) Извештај изборне комисије за избор нове управе. 
 
(3) Сваки члан удружења области има право да буде на 
годишњем састанку и да гласа. 
 
(4) Одлуке се доносе већином гласова, осим измена 
правила и правилника, које захтевају двотрећинску 
већину. 
 
(5) Управа изабрана на годишњем састанку управља до 
избора нове управе. 
 
8. ЧЛАНАРИНА 
 
Годишња чланарина удружења области се плаћа 
најкасније 1. марта сваке године или слично, по 
правилнику. Ниједан кормилар не може да учествује на 
такмичењима после тог датума ако није платио 
чланарину и само ако је члан ИЛЦА, као што захтевају 
правила класе. 
 
9.  ПРВЕНСТВА УДРУЖЕЊА ОБЛАСТИ 
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(1) Удружење области мора да одржи годишње 
првенство области у погодном месту у области. 
 
(2) Годишње првенство мора да буде организовано 
према правилнику ИЛЦА. 
 
10. ПРАВИЛНИЦИ 
 
Удружење области може да прави правилнике ради 
спровођења циљева правила ИЛЦА и у сагласности са 
истим може правилницима да одређује: 
 
(1) Фискалну годину Удружења области; 
 
(2) Период одржавања годишњих састанака; 
 
(3) Комисије и начин избора; 
 
(4) Квалификацију за веће регате у складу са изборном 
листом и правилима ИЛЦА 
 
(5) Додељивање награда 
 
(6) Промену седишта канцеларије; 
 
(7) Начин рада у области; 
 
(8) Поштовање и примену локалних закона; 
 
(9) Поштовање организације, статута и функционисања 
флота у оквиру области и 
 
(10) Поштовање статута и квалификацију за комисије 
укључујући изборну комисију. 
 
11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
(1) Овај правилник ступа на снагу: 
(a) 1.11.1973 за области основане од стране ИЛЦА пре 
тог датума, 
(b) За области основане 1.11.1973 или касније датум 
правилника ИЛЦА којим се успостављање удружења 
области потврћује према тачки 8 статута 
(c) Светско веће ИЛЦА ће, по успостављању удружења 
области, да одреди име области и локацију канцеларије 
и може додатно да одобри статут области у смислу 
усаглашавања са локалним законима или специ-
фичностима, ако ти додаци нису у супротности са 
статутом ИЛЦА и овим правилником. 
 
Правилник бр. 3: Мерење  
 
1. У случају протеста са тврдњом да је део ласера 
измењен или нешто додато ван правила класе, а ако је 
протестни одбор у недоумици да ли је прекршено 
правило класе, одбор ће, током истраге, морати да мери 
оспорени део како је наведено у тачки 2.   
 
2.(a) Труп 
 
Део ласера, који је протествован, мерити у складу са 
упутством за мерење у прилогу А, као и исти део 

најмање пет (5) присутних ласера, насумице изабраних 
од стране протестног одбора. Ти ласери би по 
могућности требало да буду без уграђених поклопаца и 
других оправки.  
После мерења и рачунања просека, протествована 
једрилица ће да буде дисквалификована ако мера 
одступа од просека више од:   
било која тачка у оси једрилице: 2 mm 
било која друга област трупа: 3 mm 
 
(b) Опрема 
 
Ако је било који јарбол, бум, уграђени део опреме, шверт 
или кормило протествован због величине, облика или 
места, мерити према цртежима и одступањима 
предвиђеним у дијаграмима мерења (према правилу 
класе – правилник 1 - Правила) 
3. Oвај правилник треба читати и тумачити у складу са 
правилом ИЛЦА и тумачењу главног мерача, а ИЛЦА 
може да га мења уз одобрење ИСАФ-а 
 
Скица А  правилника 3 
 
1. Шаблони за мерење 

 
 
2. Мерење трупа 
 
Окренути труп наопако. Почевши од зрцала, мерити 
уздуж осе једрилице дужину до новоуспостављене тачке 
А, која ће бити отприлике испред тачке Х, области под 
протестом. 
 
Повући прави угао преко зрцала према цртежу и 
измерити вертикалну површину руба трупа и 
успоставити тачку В, која треба да буде у равни са 
тачком А на оси и области под протестом Х. Приказане 
димензије су само као пример. 
 
Осу једрилице треба повући код тачке А. Ово је лако у 
првој трећини чамца, а да се нађе оса у задње две 
трећине треба поставити конац преко центра отвора за 
шверт и центра отвора за пумпицу и продужити ту праву 
напред и назад по потреби. Обележити осу код тачке А. 
Тада измерити из тачке А до Х и ту величину пренети на 
пет Ласера који се мере као узорак. 
 
Ставити центар шаблона на тачку А (цртеж 2) поравнати 
вертикалне краке са тачкама  B и прецизно изједначити 
растојање од хоризонталне шипке до унутрашњег 
превоја руба трупа на обе стране једрилице. 
 
Измерити најкраће растојање од тачке X до 
хоризонталне шипке и записати меру (96 мм у примеру). 
 
Ову процедуру поновити, користећи растојања 
установљена горе и забележити резултате који буду 
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добијени за растојање од трупа до хоризонталне шипке 
на осталих пет ласера који се мере као узорак. 
 
Пример: Мерење на 5 ласера узорака: 93 + 94 + 94 + 97 
+ 96 = 474 
Просек = 474/5 = 94.8  
Мерење на протествованом ласеру = 96 
Разлика = 1.2 
 

 
 
Разлика не прелази просек за више од 3 мм, стога се 
протест одбацује. 
 
Мерење тачака на оси ласера 
 
Окренути труп наопако. Мерити растојање од 3430 мм по 
оси ласера. 
 
Поставити затегнут конац преко осе тачно 125 мм изнад 
зрцала и 85 мм изнад тачке удаљене 3430 мм од зрцала. 
 
Мерити растојање дуж осе до тачке из протеста (X) и 
пренети вредност, да се установи истоветна тачка 
мерења на на осталих пет ласера, који се мере као 
узорак. 
 
Мерити најкраће растојање из тачке X до конца и 
поновити процедуру код ласера узорака. 
 
Израчунати просек мера код узорака. Димензија из 
протеста не сме да одступа више од 2 мм. 

 
 
 
Правилник бр. 4:  Обласни мерачи 

 
1. oбавезе обласних мерача и њихових помоћника су 
следеће: 
 
(a) Основно је да обезбеди да су широм области 
принципи правила класе схваћени и да се поштују; 

 
(b) код званичних манифестација и регата кад пред-
седник дистрикта захтева присутност обласног мерача: 
 
(1) да обави пре регате преглед свих ласера и обавести 
власника и председника регатног одбора који власници 
тј. ласери крше правила и могу да изазову протест; 
 
(2) да помаже, на захтев регатног одбора, код протеста 
где се ради о мерењу; 
 
(3) доноси привремену пресуду према правилима, 
уколико случај није раније тумачен од стране главног 
мерача, која се шаље у писаној форми главном мерачу 
ИЛЦА на потврду или измене. Привремена пресуда је 
важећа и коначна за регату где је донета. 
 
(c) обавља остале дужности као члан управе области. 
 
2. Особа не може да буде изабрана за мерача области 
ако не докаже председнику и секретару области 
следеће: 
 
(a) Потпуно поштовање Статута класе ласер; 
 
(b) Поштовање принципа из дела 1. правила класе; 
 
(c) Детаљно познавање правила класе, каснијих тумаче-
ња и правилника мерења класе, укључујући способност 
да мери према правилима мерења; 
 
(d) Да је особа која свој ласер одржава у исправном 
стању, не крши правила класе и чији став према 
поштовању истих је био и вероватно је да ће бити ван 
сумње. 
 
3. Председник области, кад се увери у вези тачке 2 горе, 
поднеће предлог за именовање мерача области 
генералном секретару ИЛЦА или регије. 
 
4. Генерални секретар прослеђује предлог главном 
мерачу и потврђује предлог ако буде усвојен. 
 
5. Мерачи области, уз одобрење председника области, 
могу да именују привремене помоћнике, који испуњавају 
захтеве из тачке 2, ради присуства на одређеним 
регатама, где се захтева присуство мерача. Ова 
именовања су само за одређену регату. 
 

Правилник бр. 5: Званичне 
манифестације и признања 

 
ЗВАНИЧНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
1. Следеће манифестације биће третиране као званичне 
за потребе статута, правила класе и правилника ИЛЦА: 
 
(a) Светска првенства; 
 
(b) Регионална првенства која одобри Светско веће, 
укључујући европско, централно и јужноамеричко, 
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азијско-пацифичко првенство и северноамеричко, без 
обзира да ли је регион успостављен или не; 
 
(c) Више обласне манифестације (које не спадају под (а), 
(б) или (д)) укључујући нордијско, аустралијско, блиско-
источно, канадско, УСА, северноамеричко зимско 
првенство; 
 
(d) Првенства области, укључујући женска и јуниорска; 
 
(e) Остале манифестације које одобри Светско веће или 
регионална управа; 
  
2. Све званичне манифестације морају да буду организо-
ване у складу са одредбама правилника о регатама. 
 
3. Признања и награде се додељују само ако на регати 
учествује довољан број такмичара у свакој категорији, 
према следећој табели: 
 
5-9     Пријава  1 награда/пехар 
30-39 Пријава  4 награде/пехара 
10-19 Пријава  2 награде/пехара 
40+ Пријава     5 награде/пехара 
20-29 Пријава  3 награде/пехара 
 
ПРИЗНАЊА  
Признања на једру 
 
4. Сваки члан стиче право да залепи на своје једро 
симбол који је зарадио учешћем на званичној 
манифестацији, према следећој табели: 
 
Светско првенство 
 
Победник  3 Еполете 
2 и 3 пласирани 2 Еполете  
Дневни победник 1 Еполета 
4 и 5 пласирани 1 Еполета 
 
Регионално првенство 
(позната као “Bar Events”) 
 
Победник 3 Траке 
2 и 3 пласирани 2 Траке 
Дневни победник 1 Трака 
4 и 5 пласирани 1 Трака 
 
Више обласно првенство 
(позната као “Medallion Events”) 
 
Победник 3 Медаље 
2 и 3 пласирани 2 Медаље 
Дневни победник 1 Медаља 
4 и 5 пласирани 1 Медаља 
 
Првенство области 
(позната као “Diamond Events”) 
 
Победник 3 Ромба 
2 и 3 пласирани 2 Ромба 
Дневни победник 1 Ромб 
4 и 5 пласирани 1 Ромб  

5. Члан може да носи на једру само једно признање и то 
највеће које је освојио; сматра се да је највеће  еполета, 
затим трака, па медаља и ромб. 
 
6. (a) Симболи који представљају једриличарска 
признања биће залепљени или ушивени на обе стране 
једра, на трећи панел од врха једра; прво признање ће 
да буде постављено на врх, према скици А. 
 
(b) Симболи су црвени за отворене манифестације, 
зелени за женска првенства, плави за јуниорска, светло 
плави за ветеране (35 и више година). Ветеранска 
првенства могу да буду подељена у 4 категорије: 
Најстарији ветерани  ( 65 и више година), старији 
ветерани (55-64 година), ветерани (45-54 година) и 
приправници (35-44 година). У том случају признања и 
пехари могу да буду додељени у свакој категорији. 
Минимум учесника у категорији најстаријих ветерана је  
5; ако их је мање такмиче се у категорији старијих 
ветерана. Обрачун годишта је на дан прве трке. 
 
7. Једриличарска признања ће да буду додељена 
ретроактивно за северноамеричка, европска и обласна 
првенства  која су раније објављена, организована и 
позната као таква. У случају неслагања око 
квалификације неке регате одлуку доноси Светско веће, 
на основу захтева секретару.  
 
Пехари 
 
8. Сваки члан стиче право да добије ласеров пехар, 
према следећој  табели:                                                                             
  
Светско првенство 
Победник Пехар са угравиране 3 Еполете 
2 и 3 пласирани Пехар са угравиране 2 Еполете  
Дневни победник Пехар са угравираном 1 Еполетом 
4 и 5 пласирани Пехар са угравираном 1 Еполетом 
 
Регионално првенство 
(“Bar Events”) 
Победник Пехар са угравиране 3 Траке 
2 и 3 пласирани Пехар са угравиране 2 Траке 
4 и 5 пласирани Пехар са угравираном 1 Траком 
 
Више обласно првенство 
(“Medallion Events”) 
Победник Пехар са угравиране 3 Медаље 
2 и 3 пласирани Пехар са угравиране 2 Медаље 
4 и 5 пласирани Пехар са угравираном 1 Медаљом 
 
Првенство области 
(“Diamond Events”) 
Победник Пехар са угравирана 3 Ромба 
2 и 3 пласирани Пехар са угравирана 2 Ромба 
4 и 5 пласирани Пехар са угравираним 1 Ромбом 
 
9. Сваки члан који је стекао право да добије ласеров 
пехар, на такмичењу где се примењује члан 3 овог 
правилника, има право да поручи пехар од секретара 
ИЛЦА наводећи такмичење, место и локацију. Захтев 
мора да овери секретар области или председник 
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регатног одбора те регате. Ретроактивни трофеј плаћа 
члан који га захтева, цене одређује Светско веће. 
 
10. У случају одбацивања једног једрења, такмичар који 
је добио признање за то једрење скинуће га са једра.  

 
11. Светско веће може да промени стил и дизајн 
признања која су поменута у члановима 7 и 8. 

 
 
 

 
 
 
 
Правилник бр. 6: 
Статус и Распуштање 
1. Удружење је непрофитна организација. Сав профит и 
вишак ће бити употребљени да одржавају и унапређују 
објекте и сврху асоцијације 
2. У случају укидања удружења, профит или вишак могу 
се доделити дрзугој непрофитној организацији која 
промовише једрење. 
3. Укидање морају да одобре 
(а) Светско веће ИЛЦА 
(б) Саветодавно веће 
(ц) најмање две трећине чланства, као одговор у писаној 
форми на гласање путем поште које објављује ИЛЦА. 
Важећи су само гласови који стигну у  ИЛЦа-у у року од 6 
месеци од дана објављивања предлога о распуштању 
удружења. 

Правилник бр. 7: 
Гласање путем поште 
У сврху Статута, члан 17 (ц) и Правилника 1 (Правила) 
члан 29 (ц) Гласање путем поште може да буде 
објављено на било који од следећих начина: 
(а)  штампани документ 
(б) електронска пошта (и-мејл) 
(ц) електронска пошта или штампани документ и 
обавештење на интернет презентацији Удружења 
Одговор на гласање може да буде враћањем формулара 
као писмо, факсом, ел поштом или попуњавањем 
формулара на интернет презентацији. 
Кад тако одреди Светско веће, право гласа у вези 
одређене подврсте ласера имају само власници те 
подврсте (стд, рад, 4.7) 
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Архива Светских првенстава 
Пре 1997, ИЛЦА није одржавала посебна Светска првенства за „ласер радиал“ ни Светска омладинска првенства. Осим  1980, учешће у 
Светском првенству за сениоре (стандард) је било ограничено. Архива регионалних првенстава је на сајту:   www.laserinternational.org 
 
 
ОЛИМПИЈАДЕ 
2004 Athens, GRE 
Countries 42 
1st Robert Scheidt . . . . . . . BRA 
2nd Andreas Geritzer . . . . . AUT 
3rd Vasilij Zbogar . . . . . . . . SLO 
4th Paul Goodison . . . . . . . GBR 
5th Gustavo Lima . . . . . . . POR 
2000 Sydney, AUS 
Countries 43 
1st Ben Ainslie . . . . . . . . . . GBR 
2nd Robert Scheidt . . . . . . . BRA 
3rd Michael Blackburn . . . . AUS 
4th Serge Kats . . . . . . . . . . NED 
5th Andreas Geritzer . . . . . AUT 
1996 Savannah, USA 
Countries 56 
1st Robert Scheidt . . . . . . . BRA 
2nd Ben Ainslie . . . . . . . . . . GBR 
3rd Peer Moberg . . . . . . . . NOR 
4th Michael Blackburn . . . . AUS 
5th Stefan Warkalla . . . . . . GER 
СВЕТСКА 
ПРВЕНСТВА 
2007 Cascais, POR 
Open: Laser Standard 
Entries 149 Countries 60 
1st Tom Slingsby . . . . . . . . AUS 
2nd Andrew Murdoch . . . . . NZL 
3rd Deniss Karpak . . . . . . EST 
4th Mate Arapov . . . . . . . . CRO 
5th Paul Goodison . . . . . . GBR 
Female: Laser Radial 
Entries 107 Countries 48 
1st Tatiana Drozdovskaya . BLR 
2nd Sari Mutala . . . . . . . . . FIN 
3rd Petra Niemann . . . . . . GER 
4th Katarzyna Szotynska . . POL 
5th Anna Tunnicliffe . . . . . USA 
2007 The Hague, NED 
Male: Laser Radial 
Entries 121 Countries 26 
1st Ben Paton . . . . . . . . . . GBR 
2nd Eduardo Vianen . . . . . NED 
3rd Steven Krol . . . . . . . . . NED 
4th Jon Emmett . . . . . . . . GBR 
5th James Burman . . . . . . AUS 
Youth Male: Laser Radial 
Entries 204 Countries 29 

1st Thorbjoern Schierup . . DEN 
2nd Ioannis Mitakis . . . . . . GRE 
3rd Gijs Pelt . . . . . . . . . . . NED 
4th Joaquin Blanco . . . . . . ESP 
5th Barbaros Tuna . . . . . TUR 
Youth Female: Laser Radial 
Entries 68 Countries 26 
1st Tuula Tenkanen . . . . . . FIN 
2nd Susana Romero . . . . . ESP 
3rd Sarah Gunni . . . . . . . . DEN 
4th Anne Haeger . . . . . . . USA 
5th Mathilde de Kerangat FRA 
2006 Jeju Island, KOR 
Open: Laser Standard 
Entries 128 Countries 43 
1st Michael Blackburn . . . . AUS 
2nd Tom Slingsby . . . . . . . . AUS 
3rd Rasmus Myrgen . . . . . SWE 
4th Michael Leigh . . . . . . . CAN 
5th Gustavo Lima . . . . . . . POR 
2006 Los Angeles, USA 
Male: Laser Radial 
Entries 71 Countries 22 
1st Fabio Pillar . . . . . . . . . BRA 
2nd Steven Le Fevre . . . . . NED 
3rd Steven Krol . . . . . . . . . NED 
4th Jon Emmett . . . . . . . . GBR 
5th Ryan Seaton . . . . . IRL 
Female: Laser Radial 
Entries 89 Countries 31 
1st Lijia Xu . . . . . . . . . . . . . CHN 
2nd Petra Niemann . . . . . . GER 
3rd Tania Elias Calles Wolf MEX 
4th Anna Tunnicliffe . . . . . . USA 
5th Evi Van Ecker . . . . . . . BEL 
Youth Male: Laser Radial 
Entries 140 Countries 21 
1st Kyle Rogachenko . . . . USA 
2nd Guilherme Barbosa Lima BRA 
3rd Mathew Archibald . . . . CAN 
4th Joaquin Blanco . . . . . . ESP 
5th James Sandall . . . . . . . NZL 
Youth Female: Laser Radial 
Entries 39 Countries 12 
1st Claire Dennis . . . . . . . . USA 
2nd Susana Romero . . . . . ESP 
3rd Allie Blecher . . . . . . . . USA 
4th Laura Maes . . . . . . . . . BEL 
5th Stephanie Roble . . . . . USA 
2006 , Hourtin, FRA 

Youth Male: Laser 4.7 
Entries 237 Countries 27 
1st Colin Xinn Cheng . . . . SIN 
2nd Victor Serezhkin . . . . . RUS 
3rd Marko Peresa . . . . . . . CRO 
4th Fran Perucic . . . . . . . . CRO 
5th Giuseppe Linares . . . . ITA 
Youth Female: Laser 4.7 
Entries 88 Countries 19 
1st Victoria Chan . . . . . . . SIN 
2nd Agnieszka Skrzypulec . POL 
3rd Julie Chehab . . . . . . . FRA 
4th Susana Romero . . . . . ESP 
5th Tuula Tenkanen . . . . . FIN 
2005 Fortaleza, BRA 
Open: Laser Standard 
Entries 136 Countries 36 
1st Robert Scheidt . . . . . . . BRA 
2nd Vasilij Zbogar . . . . . . . SLO 
3rd Diego Emilio Romero ARG 
4th Jeremie Steyaert . . . . FRA 
5th Andrew Murdoch . . . . NZL 
Male: Laser Radial 
Entries 90 Countries 24 
1st Eduardo Magalhães . . BRA 
2nd Brad Funk . . . . . . . . . . USA 
3rd Blair Mclay . . . . . . . . . NZL 
4th Martin Jenkins . . . . . . . ARG 
5th Andreas Perdicaris . . . BRA 
Female: Laser Radial 
Entries 76 Countries 31 
1st Paige Railey . . . . . . . . USA 
2nd Sophie de Turckheim . FRA 
3rd Anna Tunnicliffe . . . . . USA 
4th Petra Niemann . . . . . . GER 
5th Krystal Weir . . . . . . . . AUS 
Youth Male: Laser Radial 
Entries 77 Countries 23 
1st Blair McLay . . . . . . . . . NZL 
2nd Frederico Melo . . . . . . POR 
3rd Ivan Taritas . . . . . . . . . CRO 
4th Antonios Tzortzis . . . . . GRE 
5th James Burman . . . . . . AUS 
Youth Female: Laser Radial 
Entries 26 Countries 13 
1st Veronika Haid . . . . . . . AUT 
2nd Bruna Cordeiro . . . . . . BRA 
3rd Viviane de Oliveira . . . BRA 
4th Luiza de Saboia . . . . . BRA 
5th Cecilia de Andrade . . . BRA 

2005 Barrington, USA 
Entries 92 Countries 16 
Youth Male: Laser 4.7 
1st Joaquin Blanco . . . . . . ESP 
2nd Adam Sims . . . . . . . . . GBR 
3rd Dany Stanisic . . . . . . . SLO 
4th Guney Kaptan . . . . . . TUR 
5th Marco Teixidor . . . . . . PUR 
Youth Female: Laser 4.7 
1st Stephanie Roble . . . . . USA 
2nd Annie Haeger . . . . . . . USA 
3rd Cecilia Aragao . . . . . . BRA 
4th Matilde Fabbri . . . . . . . ITA 
5th Nilsu Orgen . . . . . . . . TUR 
2004 Bitez, TUR 
Open: Laser Standard 
Entries 145 Countries 60 
1st Robert Scheidt . . . . . . . BRA 
2nd Mark Mendelblatt . . . . . USA 
3rd Michael Blackburn . . . . AUS 
4th Hamish Pepper . . . . . . NZL 
5th Karl Suneson . . . . . . . . SWE 
2004 Brisbane, AUS 
Male: Laser Radial 
Entries 133 Countries 11 
1st Michael Blackburn . . . . AUS 
2nd Aron Lolic . . . . . . . . . . CRO 
3rd Tom Slingsby . . . . . . . . AUS 
4th Blair McLay . . . . . . . . . NZL 
5th Marc Orams . . . . . . . . . NZL 
Female: Laser Radial 
Entries 37 Countries 12 
1st Krystal Weir . . . . . . . . . . AUS 
2nd Christine Bridge . . . . . . AUS 
3rd Cecilia Carranza Saroli . . ARG 
4th Nufar Edelman . . . . . . . ISR 
5th Gea Jutjens . . . . . . . . . . NED 
Youth: Laser Radial 
Entries 108 Countries 18 
1st Jean Baptiste Bernaz . FRA 
2nd Nathan Outteridge . . . . AUS 
3rd Daniel Mihelic . . . . . . . CRO 
4th Daniel Jakobsson . . . . BRA 
5th Javier Padron . . . . . . . ESP 
2004 Riva del Garda, ITA 
Entries 276 Countries 23 
Youth Male: Laser 4.7 
1st Justin Onvlee . . . . . . . . RSA 

 
 
 
 
 
Мирослав Петковић 
mpetkovic@halfpipe.co.yu 
секретар класе „ласер“ 
Једриличарски Савез Србије 
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МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА КЛАСЕ ЛАСЕР (ИЛЦА) 
 

С  т  а  т  у  т 
 

Извршене су измене 3.5.74. и 18.3.93; члан 12 измењен је 1.6.95., чланови 6 (1), 7 (4), 8 (3) и 9 (3) 
измењени су 1.1.2000. 
 

НАЗИВ 
1. Име асоцијације је МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА КЛАСЕ ЛАСЕР (ИЛЦА) са седиштем: PO Box 

26, Falmouth, Cornwall TR11 3TN, England. 
 

AМБЛЕМ 
2. Амблем класе је познати симбол ласера, ознаке управе су прописане правилником  
ЦИЉЕВИ 
3. Циљеви асоцијације су 
 (1) Да обезбеди начин размене информација међу једриличарима ласера широм света и да 

подстакне уживање у тим једрилицама; 
 (2) Да шири и развија такмичење у класи  ласер у свим земљама под истим правилима; 
 (3) Да охрабри и стимулише уживање у спортским и рекреативним аспектима једрења. 
ПРИНЦИП 
4. Политика асоцијације је да ласер буде узор за истоветну класу једрилица.  
НАДЛЕЖНОСТ 
5. Асоцијација има надлежност над свим активностима класе ласер у свету и њена моћ се темељи и 
спроводи од стране Светског већа, комитета региона, асоцијација области и флота према овом 
статуту и правилницима изгласаним у духу одредби наведених овде, а све у зависности од и у 
складу са основним правилима и правилницима ИСАФ-а. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
Светско веће 

6. (1) Aсоцијацијом управља Светско веће које чине председници комитета региона, садашњи и 
будући председник Светског већа, секретар, два члана саветодавног тела и додатни чланови по 
потреби. Сви чланови управе морају да буду чланови ИЛЦА. 

 (2) Светско веће се састаје не ређе од једном годишње и први састанак мора да се одржи пре 
истека два месеца од избора председника комитета региона. Време и место састанака по 
могућности треба да се поклапа са светским или регионалним првенством. 

 (3) Светско веће бира међу собом председника и подпредседника који раде до избора замене. 
Светско веће може да бира почасне чланове по жељи. 

 (4) Секретара именују изабрани чланови Светског већа за период и под условима како то одлучи 
веће. Секретар мора да буде лоциран у седишту асоцијације и одговоран је за управљање свим 
послом асоцијације у зависности од и у складу са статутом, правилницима и упутствима 
Светског већа укључујући: 
a)  Координацију интер-регионалних активности, 
b)  Организацију свих активности везаних за светско првенство, 
c)  Везу између асоцијације, ИСАФ-а и осталих једриличарских тела, 
d)  Везу између чланова и главног мерача. 

 (5) Светско веће именује главног мерача и одређује трајање наименовања. Главни мерач тумачи 
правила класе и пресуђује питања и протесте у вези истих. Тумачења главног мерача су 
обавезујућа док их не потврди, одбаци или измени Светско веће, које то касније објављује 
члановима ИЛЦА. 
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Региони 
7. (1) Светско веће може да успостави регион, ако и када сматра практичним за управљање ИЛЦА, у 

већем простору, где је основан или би могао да буде основан већи број асоцијација области. 
 (2) Светско веће, кад успостави регион, именује регионалну управу коју чине председник, 

подпредседник и секретар, који обављају дужности до избора нове управе. 
 (3) Управа региона има овлашћења која је Светском већу одобрио овај статут (осим да мења статут) 

која су управи региона намењена према правилницима, укључујући и могућност избора додатних 
чланова управе. 

 (4) Управу региона, осим секретара, бирају председници управа области или њихови 
опуномоћеници. Састанци се обављају у седишту управе региона или другде, по одлуци Управе. 
Чланови управе обављају дужности до избора нове управе. Председник неког округа може да 
буде и председник региона. Сви чланови управе морају да буду чланови ИЛЦА. 

 (5) Секретара именују изабрани чланови управе региона за период и под условима како то одлучи 
Управа. Секретар је одговоран за управљање свим пословима региона у зависности од и у 
складу са Статутом, правилницима и упутствима управе региона укључујући: 

  (a) Координацију међу-обласних активности,  
  (b) Везу са секретаром ИЛЦА,  
  (c) Издавање дозвола за оснивање флота,  
  (d) Чување и сређивање документације региона и  
  (e) Чување и сређивање документације о чланству и информација, уколико те дужности нису 

прослеђене секретару области. 
 

 (6) Светско веће може да подели један регион, да споји два или више региона, може да додаје или 
укида обласна удружњења ради ефикаснијег управљања. 

 (7) У случају да председник региона не може да присуствује састанку Светског већа, секретар 
региона или други опуномоћени члан управе региона може да заступа председника и да гласа. 

 (8) Секретар региона може истовремено да буде и секретар Светског већа. 
 (9) Управа региона може да пише правилнике, поштујући овај статут и регионалне правилнике 

Светског већа. Сврха правилника је спровођење регионалних функција и задужења. Копије свих 
правилника се одлажу у документацију секретара Светског већа. 
Области 

8. (1) Светско веће, на предлог управе региона, тамо где може, успоставиће области у одређеним 
местима која сматра пригодним и важним, узимајући у обзир све услове укључујући географију, 
језик, растојања и становништво у циљу развоја класе ласер и испуњавања циљева Удружења. 

 (2) Светско веће, кад успостави област, именује управу области коју чине председник, 
подпредседник, секретар и благајник, који обављају дужности до избора нове управе. 

 (3) Асоцијација области се састоји од наведене управе која може да изабере додатне чланове на 
одређено време. Сви чланови управе морају да буду чланови ИЛЦА. 

 (4) Управљање области мора да буде у складу са статутом области, прихваћеним од стране 
Светског већа. Ако област нема статут, примењује се правилник о областима Светског већа. 
чланови управе сваке области се бирају сваке године у складу са статутом области тј. 
Правилником о областима Светског већа. 

 (5) Светско веће може да мења границе области по захтеву заинтересоване области, могуће је 
спајати и раздвајати области уз сагласност асоцијација тих области. 

 (6) Асоцијација области, по одобрењу главног мерача, може да номинује обласног мерача који 
помаже главном мерачу у пословима и спровођењу правила класе. Обласни мерач може да 
буде мерач за више области. Обласни мерач тумачи правила и пресуђује питања и протесте у 
вези правила и тумачења главног мерача, али не сме да објављује своја тумачења док их не 
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овери главни мерач. 
 (7) Управа области може да пише правилнике, поштујући овај Статут, регионалне правилнике, 

обласне правилнике и статут, уколико постоји. Сврха правилника је спровођење обласних 
функција и задужења. 

 (8) Област која потпада под национални савез, поред услова овог Статута, мора да поштује и 
правила свог националног савеза. 
Флоте 

9. (1) Флота се успоставља по захтеву рагионалној управи (или Светском већу ако је место ван 
региона) од стране 6 или више чланова ИЛЦА и власника ласера у месту или клубу где је згодно 
да се редовно одржавају трке чланова те флоте. 

 (2) У смислу овог члана, посебне флоте се могу основати у сврху организовања војске, школа, 
кампова и других непрофитних организација. 

 (3) Капетан флоте и други чланови управе, по потреби флоте, биће годишње бирани међу 
члановима флоте на начин предвиђен правилником флоте и одговараће удружењу области за 
организацију флоте и поштовању правила и правилника области од стране чланова флоте. Сви 
чланови управе морају да буду чланови ИЛЦА. 

ЧЛАНАРИНА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 
10. (1) Свако може да постане члан ИЛЦА ако пошаље захтев надлежном секретару и плати 

чланарину, ако није избачен или суспендован из чланства одлуком Светског већа. 
 (2) Захтев за чланство подразумева да подносилац прихвата да се обавеже Статутом и 

правилницима ИЛЦА пошто буде примљен у чланство. 
 (3) Члан ИЛЦА легално припада области где обично једри иако ту не станује. Ако има разлога и то 

одобре председници оба дистрикта, он може уместо тога да изабере област где станује. 
 (4) Члан ИЛЦА може да припада само флоти где обично једри и да се ту квалификује за првенства 

за које се захтева квалификација. Неспоразуме решава управа области чија је одлука коначна. 
 (5) Светско веће може да додели почасно чланство ИЛЦА за одређени период особи која то 

заслужи доприносом класи или специјалним односима са ИЛЦА. 
 (6) Светско веће може да додели почасно доживотно чланство ИЛЦА особи која  достигне, по 

мишљењу Светског већа, међународну славу својим једриличарским успесима. 
 (7) Почасни чланови и доживотно почасни чланови имају пуне привилегије члана али немају 

обавезу плаћања чланарине ИЛЦА. 
 (8) Чланство у ИЛЦА није дозвољено компанијама, групама и асоцијацијама које није одобрило 

Светско веће одлукама за сваки случај или групу случајева посебно. Светско веће може у тим 
случајевима да постави услове које сматра потребним. 

11. (1) Чланарина ИЛЦА ће да буде плаћена у износу и периоду које одреди правилник сваког 
региона, како одређује Светско веће, и укључује суме које захтевају и које су одредили Светско 
веће, регион и област за своје сврхе. 

 (2) ИЛЦА може да тражи додатне прилоге само ако су ти прилози добровољни и за одређену 
сврху. 

 (3) Чланарину скупља секретар ригиона али Светско веће може, у случају потребе, да упути 
Секретара области да скупља чланарину, извештава и води књиговодство. 

КАЗНЕ И СМЕЊИВАЊЕ 
12. Члан може да буде кажњен привременим искључењем из ИЛЦА одлуком Светског већа, на 

предлог управе области, за веће кршење правила и правилника, за чињење незаконитих дела 
асоцијацији или њеним члановима или за неспортско понашање, противно интересима чланова 
ИЛЦА. Трајање привременог искључења одређује Светско веће и кажњеном члану се забрањује 
учешће у такмичењима и уживање свих осталих права чланства. 
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13. Члан управе рагиона или области може да буде смењен од стране Светског већа за намерно 
чињење или пропуст који су штетни за ИЛЦА и њене чланове. 

 

ЖАЛБЕ 
14. Сви  неспоразуми у вези флота, области, региона, права на такмичење, тумачења овог статута, 

правилника и слично осим протеста по Регатним правилима и њиховим тумачењима подносе се 
Светском већу, чије су одлуке коначне и обавезујуће. 

 

САВЕТОДАВНО ТЕЛО 
15. Председник и подпредседник Светског већа и две особе, које именују овлашћени 

бродоградитељи са лиценцом, чине саветодавно тело које помаже и сарађује са Светским већем 
у обавезама и има дужности предвиђене чланом 17 и чланом под називом "амандман" Правила 
класе ласер. 

 

ПРАВИЛНИЦИ 
16. Светско веће, ради спровођења овог статута и циљева ИЛЦА, може да пише правилнике: 
 (a) Мењајући Правила класе ласер, који су успостављени као Правилник бр 1 ИЛЦА што предвиђа 

члан 29 овде; 
 (b) Поштујући успостављање региона и овлашћења управа региона; 
 (c) Додељујући одређена овлашћења Светског већа регионалним управама; 
 (d) Поштујући успостављање области и овлашћења управа области; 
 (e) Поштујући статут и правилнике области; 
 (f) Поштујући евиденцију чланства и прикупљање чланарине; 
 (g) Поштујући мерење једрилица и наплату трошкова за мерење; 
 (h) Поштујући начин организације првенствених и других регата, укључујући класификацију регата 

и начин квалификовања чланова за веће регате; 
 (i) Поштујући доделу награда и трофеја; 
 (j) Мењајући седиште ИЛЦА и 
 (k) Поштујући процедуру састанака Светског већа и регионалних управа, укључујући вршење 

послова поштом и другим начинима комуникације. 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
17. Измене и допуне овог статута су могуће ако их прихвате: 
 (a) Светско веће 
 (b) Саветодавно тело 
 (c) Најмање 2/3 чланова који одговоре, у року од 6 месеци, у писменој форми, на анкету коју ИЛЦА 

објави у службеном гласнику. 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
18. (1) Овај статут ступа на снагу на дан прихватања од стране ИЛЦА, у складу са чланом XVIII 

Статута ИЛЦА, који је ступио на снагу 30.9.1972. Управа изабрана по статуту који је ступио на 
снагу 30.9.1972. се сматра првом управом Светског већа ИЛЦА и обавља дужности до избора 
или именовања нове управе. 

 (2) По ступању на снагу овог статута свака област и флота успостављени по статуту који је ступио 
на снагу 30.9.1972. сматрају се облашћу и флотом према значењу овог статута и све управе и 
капетани флота тих области и флота се сматрају првом управом и капетанима флота тих 
области по овом статуту до избора или именовања њихове замене. 

 (3) Сви поступци управе и других званичника ИЛЦА, укључујући званичнике области учињени у 
складу са овим статутом који је ступио на снагу 30.9.1972. сматрају се правоснажним као да су 
учињени према статуту. 
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ПРОМЕНА ПРАВИЛА 
основни подаци и опис 

(Следећи текст није део правила класе, служи само да помогне једриличарима око опремања "ласера" и не може да буде 
основа за протест) 

У Јануару 1999. Светско веће ИЛЦА (Laser Class World Council) је покренуло иницијативу да се измени систем 
контролних конопа (control line systems) на  ласеру, тако да се вангом, канигемом и аутхолом лакше управља, 
што је био проблем за лаке једриличаре и почетнике. Чланови ИЛЦА су се сложили са променама 1999.  У току 
2000. комисија светског већа ИЛЦА је тестирала разне системе и саставила коначан предлог измена, који је 
усвојен у ИЛЦА јануара 2001. а у ИСАФ-у 1.10.2001. Комисија ИЛЦА је измене смислила тако да могу да буду 
урађене са мало алата, да остаје слободан начин намештања конопа, али у оквиру правила класе, без 
угрожавања “one design” философије ласера и да контролни системи буду лепи и уредни.  Такође, жеља 
комисије је била лимитирање трошка и контролисана еволуција класе.  Резултат је да једриличари могу, ако 
желе, да замене следеће:  

Окови на сликама А и Б  су “builder supplied”, што значи да можете да их купите само код "овлашћених 
произвођача" ласера и опреме. Окове за које је наведено “по жељи” можете да купите било где. Оков на слици 
А замењује окце канигема и шрафите га обавезно на постојеће рупе окца, кад скинете старо окце. Закачите два 
котура по жељи, једино ограничење је да су једноструки и да имају дискове између 15 и 30мм.  

 

Слика А 

Оков на слици Б мења шведску цев  кенигема, треба га шрафити на исте рупе и додати два керија по жељи.  
Овлашћени произвођачи, као например Performance Sailcraft Europe и Vanguard Sailboats, спремају све системе 
за продају и то комплетне, монтиране, са свим потребним конопима и котурима. 

 

 

Слика Б 

Заједно са осталим изменама ово омогућава контролу канигема и аутхола са центра палубе (слика Ц такође 
показује један од више прототипа новог система за доњи котур ванга и 4:1 каскадни  систем за канигем).  
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Слика Ц 

Нови ванг садржи  котуре, обртни шкопац (swivel) и кери патент (cam cleat), као саставне делове. Комисија је 
установила да би довођење контрола ванга на палубу било од мале користи а да би повећало оптерећење на 
окове палубе.  

Преглед промена 

Канигем и Аутхол 

Побољшања на канигему и аутхолу су замена омчи на конопу котурима (до 4 комада). Дозвољено је и 3 
посебна конопа за канигем и 2 посебна конопа за аутхол, да се наместе каскадни системи (cascade systems).   
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Ванг 

Комисија ИЛЦА је првобитно препоручила да се ограниче начини везивања ванга да не почне масовна примена 
различитих изума; ипак је остављена слобода једриличарима да сами одлуче да ли ће употребити или не све 
обмотаје котураче (amount of purchases) у сваком од приказаних система.  Дозвољено је додати још један котур, 
заменити оригинални дуплим, 1 или 2 котура могу да буду додати оригиналном котуру са шведском цеви 
(оригинал ванг цлеатинг блоцк).  До краја године ће бити доступан код произвођача ласера нови систем за ванг 
са обртним шкопцем и керијем.  Слике које следе илуструју шта је дозвољено.  

Оригинални 3:1 једноставни систем (слика 1).  

 

Слика 1 

Побољшање 1 (слика 2) 

Установљено је да једриличари сматрају довољним стари систем са додатним котуром и конопом. Помаже 
приметно, уз мали трошак.  

 
Слика 2 
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Побољшање 2 (слика 3) 

Додатно побољшање је да се горе замени једноструки котур двоструким, који смањује трење, које се појављује 
у претходном случају, јер коноп иде преко нитне котура. Системи на сликама 2 и 3 користе исту дужину конопа и 
имају пренос 8:1 

 

Слика 3 

Побољшање 3 (слика 4) 

Горња побољшајња, мада повећавају снагу преноса, не постижу циљ да ванг буде лак за употребу младим и 
лаким једриличарима.  Ово је постигнуто новим системом котура.  Пренос је 15:1, цена око 150 еура.  
Привремено решење са преносом 15:1 је приказано на слици 4, састоји се од постојећих котура, једноструких, 
причвршћених на доњи котур и покретног дуплог котура.  

 
Слика 4 
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Везица као осигурач јарбола – НОВО ПРАВИЛО ЗА СВЕ ЛАСЕРЕ - Споредни ефекат новог система, 
који дозвољава додатне котуре, је да смањено трење повећава ризик испадања јарбола код 
превртања.  Ово се догађало и са постојећим командама. Решење је обавезна везица (или гума) 
између  окца канигема и окова јарбола. 

ПРЕДЛОЗИ НАМЕШТАЊА (RIGGING) НОВИХ СИСТЕМА 

Канигем  

4:1 систем     Коноп: 3.94 м, 5мм пречник, + мали једноструки котур. 

1.      Везатии крај конопа за котур, 2.   Провући коноп кроз окце на једру, пазећи да је котур са стране матице 
пиштоља (гоосенецк фиттинг).     

                                                            

3.      Одвући коноп до окова за ванг. 4.    Наместити коноп тако да је котур мало испод окова бума.  5.  Везати 
коноп за оков ванга.  (на слици је један од прототипа доњег систем котура ванга) 

 

6. Провући слободан део конопа кроз котур. 7 Провући слободан део конопа кроз окце канигема или нови котур 
на палуби па кроз шведску цев или кери. Исећи вишак конопа и обрадити крајеве. 
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8:1 систем канигема  Коноп: 0.92 м 3 мм пречник spectra core и 3.94 м 5 мм пречник плус 2 мала једнострука 
котура. 

1. Везати крај конопа (спектрон 12 или слично) за мали једноструки котур. 2.   Провући коноп кроз окце на једру, 
пазећи да је котур са стране матице пиштоља.   3. Одвући коноп до окова за ванг. 4.    Наместити коноп тако да 
је котур што ближе окцу на једру. 5.  Везати коноп за оков ванга. 

 

6. Узети други котур и везати га за коноп 5мм дебљине. 7. Провући слободни део конопа кроз котур који виси на 
једру, тако да су котури близу један другом.  

 

8. Везати 5мм коноп за за оков ванга.  
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9. Провући слободан крај конопа кроз други котур, пазећи да котури остану заједно.                       10. Провући 
слободан део конопа кроз окце канигема или нови котур на палуби па кроз шведску цев или кери. Исећи вишак 
конопа и обрадити крајеве. 

 

АУТХОЛ СИСТЕМ 

Конопи: Везица једра за бум - 0.62 м 3 мм спецтра цоре, коноп једра (главни део) 1.7 м 3мм спецтра цоре, од 
шведске цеви до главног дела и палубе (помоћни део) 4.81 м 4мм, везица окова јарбол/бум .62 м 4мм, гума за 
враћање 1.02 м 5мм. Плус 1 мали котур са кукицом и 2 мала котура. Систем се једном монтира и остаје на 
буму. 

1. Везати spectra core 3мм коноп за котур. 2. Измерити 230 мм од котура и везати пашњак око бума тако да  
пасују два прста.   
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3. Провући слободан крај спецтра конопа кроз окце аутхола и кроз котур са кукицом.  

 

4. Везати коноп (назовимо га главни део) за окце аутхола.  

 

5. Други део аутхол система почиње везивањем краја другог конопа (други део аутхола) за мост шведске цеви 
аутхола на буму.  
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6. Провући други део конопа кроз котур на крају првог (главног) spectra core конопа. 

      

7. Посебном везицом везати други котур за јарбол чврсто и тачно испод пиштоља. Крајеве је дозвољено 
залепити траком јер се котур не скида. 

 

8. Једро закачити куком са или без затварача.   
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9. Ставити бум на јарбол и затегнути други (помоћни) коноп тако да се котур приближи шведској цеви. 

 

10. 100 мм иза окова ванга на буму везати пашњак око бума тако да  између бума и омче пашњака пасују два 
прста.  

 

11. Провући помоћни коноп ПРЕКО конопа канигема, затим кроз котур на јарболу према палуби.  

 

12. Везати задњи део једра за бум на уобичајен начин, што чвршће, да би дно једра било близу бума.  
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13. Да би се лакше отпустио аутхол може (а не мора) да буде додата гума која се везује за везицу једра и бума. 

 

14. Везати други крај гуме за шведску цев аутхола. Исећи вишак конопа и обрадити крајеве. 

 

 
Ова упутства треба читати заједно са Правилима класе “ласер” која се налазе, 
на енглеском (меродавно), овде 
http://www.laserinternational.org/rules/rules2008.pdf 
и на српском од страна 5 до  21 овог документа  
(превод је урађен да ласераши лакше разумеју правила класе; у случају неусаглашености или спора 
преовлађује енглески текст) 
 
Правила класе треба читати заједно са Правилима опреме 
http://www.sailing.org/technical/ERS2005-2008.pdf 
(дефиниције и објашњења делова опреме на енглеском)  и са Регатним правилима  
на енглеском 
http://www.sailing.org   * rules 
и на српском 
http://www.sailing.org.yu/   * правила   * регатна правила 
Препоручујем овај квиз за вежбање правила: 
http://game.finckh.net/indexe.htm 
 
 
Мирослав Петковић 
mpetkovic@halfpipe.co.yu 
секретар класе „ласер“ 
Једриличарски Савез Србије 
 

 


