A rekreációs célú hajózásra vonatkozó főbb szabályok és gyakorlati
tanácsok Horvátországban
Horvátországban a rekreációs célú hajózás egyre nagyobb népszerűségnek örvend külföldi
állampolgárok részéről is, így elengedhetetlenül fontos a rá vonatkozó gyakorlati szabályok
ismerete.
Elöljáróban fontos kiemelni, hogy a „Horvát Köztársaság belső tengervizein történő tengeri
hajózás biztonságáról, valamint a tengeri forgalom felügyeletének és irányításának módjáról
és feltételeiről” szóló szabályzat vonatkozó, 9. pontja nem határozza meg tételesen az ún.
„biztonságos sebesség” mértékét, amikor kimondja, hogy „a meteorológiai és forgalmi
viszonyok figyelembevételével minden hajónak olyan biztonságos sebességgel kell haladnia,
hogy az bárminemű ütközés elkerülése érdekében bármikor megállítható legyen."
Ez a horvátországi gyakorlatban azt jelenti, hogy a parttól számított 300 méteres úszózónán
való áthaladás (beleértve a kikötő megközelítését is) során a hajó nem haladhat gyorsabban 5
csomónál. A sebességkorlátozást megszegők komoly pénzbüntetésre számíthatnak, amelynek
alaptétele 1000 HRK.
A horvát Tengerügyi Minisztérium tisztségviselői rendszeres – különösen a nyári turisztikai
szezonra kiterjedő – ellenőrzést tartanak, amely során különös hangsúlyt fektetnek a partközeli
vizeken, illetve a kikötőbe történő (be-)hajózás módjának ellenőrzésére. Konzuli
tapasztalataink szerint ennek során a helyszínen (pl. vízparton vagy szolgálati hajón) tartózkodó
tisztviselőket a horvát jog felhatalmazza a közlekedő hajók sebességének becsléssel, azaz
sebességmérő készülék használata nélküli ellenőrzésére és az esetleges gyorshajtás
megállapítására. Ez az ún. „siklás” (horvátul: glisiranje) a statisztikák alapján a büntetési tételek
több mint 60%-át teszi ki. A módszer a gyakorlatban azon alapszik, hogy ha a hajótest legalább
kétharmada kiemelkedik a vízből, akkor a jármű a megengedettnél biztosan nagyobb
sebességgel halad.
A biztonságos közlekedés érdekében, a part közelében történő „siklás” szempontjából bizonyos
távolsági szabályok betartása is kötelező. Különböző típusú vízi járművek – szabályos
közlekedés esetén - nem közelíthetik meg a partot, az alábbi távolsági előírások szerint:
-

hajók és hidroplánok - 300 m-en belül.
jachtok – 150 méteren belül;
motoros csónakok és vitorlások – 50 méteren belül.

A piros színnel jelölt búvárbóják 100 méteres körzetében közlekedni veszélyes és tilos.

