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Miten mittakirjaa haetaan?
Mittakirjaa haetaan englanninkielisellä, sähköisellä .xls-muotoisella hakemuksella jonka voi noutaa
www.avomeripurjehtijat.fi/ tai http://rorcrating.com/ir2000/irc/2008/IRCApplication2008.xls. Tiedosto
on hyvä tallentaa (Save As) omalle tietokoneellesi ennen hakemuksen täyttämistä.
IRC-yksityyppiveneille (esim. Platu 25, Farr 40, J 24, J 80, Melges 24, Mumm 30, RS Elite, Swan
45OD, X-99, X-35) on oma hakemus http://rorcrating.com/ir2000/irc/2008/IRCOODapp08.doc.
Muutoksia haetaan kaavakkeella http://rorcrating.com/ir2000/irc/2008/IRC amend 2008.xls, testimittakirjoja kaavakkeella: http://rorcrating.com/ir2000/irc/2008/IRC trial 2008.xls ja täydentävää
”Short-Handed” -lukua http://rorcrating.com/ir2000/irc/2008/IRC2008shorthanded.xls.
Hakemuksen täyttäminen
Sähköisen hakemuksen täyttäminen edellyttää Excel-tiedostojen käsittelyyn soveltuvaa ohjelmaa ja
kohtuullista englannin kielen taitoa. Mittakirjaa voi hakea myös kirjeitse/faksilla, mutta sellaisen
hakemukseen käsittelystä peritään hinnaston mukainen lisämaksu. IRC-toimisto auttaa mielellään
hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen arvioitu käsittelyaika on 14 vrk, nopeutetulle käsittelylle
vähintään 7 vrk on hinnastossa lisämaksu.
Omistaja täyttää hakemuksen käytettävissä olevilla tiedoilla. Kohtaan ”source of information”
merkitään, mistä tieto on saatu (esim. omistaja=owner, valmistaja=builder, sailmaker, mittamies=mittamiehen nimi). Yksiköinä käytetään kiloja ja metrejä, päivämääränä vain vuosilukua
neljällä numerolla. Hakemuksesta löytyy myös kaaviokuvat hakemuksessa ilmoitettavista kölimalleista, ja lista ns. vakioveneistä. Vakioveneiden runkotietoja ei tarvitse täyttää. Puuttuvien tietojen
ruudut tulee jättää TYHJÄKSI. Huomaa kuitenkin, että puutteelliset tiedot hidastavat hakemuksen
käsittelyä! Kaavakkeessa on muutama Yes/No kohta, varmista että näihin tulee vain yksi merkintä
kuhunkin. Tarvittavat lisätiedot täytetään kohtaan ”ADDITIONAL COMMENTS/NOTES”.
Käytännössä hakemus on usein helpointa ja turvallisinta laatia yhdessä asiantuntevan mittamiehen
kanssa. Tällöin varmistetaan myös annettujen tietojen riittävä tarkkuus ja luotettavuus.
Tallennettu hakemus lähetetään SPL:n IRC-toimistoon osoitteeseen irc@avomeripurjehtijat.fi.
Varmennettu l. Endorsed-mittakirja
Kilpailuissa saatetaan vaatia ns. varmistettua (endorsed) mittakirjaa, joka tarkoittaa että mittakirjan
tiedot on tarkastettu (tarvittaessa mittaamalla) ja havaittu luotettaviksi. Tiedot tarkistaa ja hyväksyy
hakemuksesta päämittamies, joka myös ilmoittaa mahdollisten lisämittausten tarpeesta.
Varmennusta pyydetään oheisella tekstillä, voit liittää sen samaan sähköpostiin jolla lähetät
mittakirjahakemuksen. Tarkemmin: http://rorcrating.com/ir2000/irc/IRCEndorsement060502.pdf. Jos
hakemuksessa on käytetty aikaisempien mittakirjojen tietoja (esim. IMS tai yksityyppiluokka), tulee
kopiot niistä sekä mahdollisista mittauspöytäkirjoista, valokuvista yms. liittää hakemukseen, tai
toimittaa postilla/faksilla IRC-toimistoon (yhteystiedot alla).
Kotimaiset käytännöt ovat vasta muotoutumassa, ja ohjeita tarkennetaan tilanteen mukaan.
Uusimmat tiedot löytyvät aina www.avomeripurjehtijat.fi ja IRC-toimistosta (sihteeri Sampo Valjus
040-504 5573, fax 042-504 5573, irc@avomeripurjehtijat.fi, posti: Lehtoranta 3, 90500 OULU, ja
päämittamies Pekka Lopmeri 040-5130888 pekka.lopmeri@dlc.fi)
PYYDÄN IRC-MITTAKIRJANI VARMENNUSTA tai TIETOA LISÄMITTAUSTEN TARPEESTA
Please endorse my IRC certificate, or let me know if any weighing / measurement is required.
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