13.3 Afmetingen O-jolzeil
1. Achterlijk lengte - kortste afstand tussen voorste toppunt en schoothoek

max. 6400 mm

2.1 Midden breedte – kortste afstand tussen midden achterlijk* en voorlijk ( incl. lijktouw)
* te bepalen door vouwen : voorste toppunt op schoothoek
max. 2090 mm
2.2 3/4 breedte – kortste afstand tussen ¾ punt achterlijk ** en voorlijk ( incl. lijktouw)
** te bepalen door vouwen : voorste toppunt op midden achterlijk
3. Latzakken
a) lengte bovenste en onderste latzak binnenwerks
b) lengte middelste latzakken binnenwerks
c) het midden van de latzakken moeten het achterlijk in 5 gelijke delen verdelen
afwijking

max. 1250 mm

max. 570 mm
max. 830 mm
max. +/- 50 mm

4. Breedte zeiltop ( incl.lijktouw) haaks op het voorlijk
max. 150 mm
parallel aan het voorlijk
max. 170 mm
Een topplank, ongeacht welk materiaal,is toegestaan maar mag bovengenoemde maten
nergens overschrijden.
5. Zeilen moeten uit geweven materiaal bestaan, bij het uiteen rafelen van de vezels mogen
er geen filmresten overblijven
6. Max.3 vensters uit ongeweven materiaal zijn toegestaan
Totaal van alle vensters

max. 0,60 m2

7. primaire- ( meer dan 2 toegevoegde lagen) en secundaire- ( max. 2 toegevoegde lagen)
versterkingen moeten uit geweven materiaal bestaan en mogen zelfklevend zijn en zijn
alleen toegestaan bij top, hals en schoothoek
7.1 Primaire versterkingen zijn alleen toegestaan in het gebied met een radius van uit het
meetpunt in de zeilhoeken
Radius max. 360 mm
7.2 Secundaireversterkingen zijn alleen toegestaan in het gebied met een radius van uit het
meetpunt in de zeilhoeken
Radius max. 950 mm
7.3 Latzakken en dubbelingen gelden als versterkingen met de volgende beperkingen:
Versterkingen aan : de achtereinden van de latzakken, einden van naden en
andere plaatsen:
max. 120 x 120 mm
Overlappingen bij naden:
Dubbelingen aan de lijken :
Buitenwerkse lengte latzakken : binnenwerkselengte van 3.a) en 3.b)

max. 30 mm
max. 35 mm
+ max. 70 mm

# noot! bovenstaande betreft uitsluitend een vertaling en vervangt op geen enkele wijze de laatstgeldende originele
duitstalige klassenvoorschriften!

