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priekšburu un izlaiž grota šoti.
Kamēr jahta lēnam dreifē pa vējam, cilvēks jahtā velk aiz līnes 6. 

cietušo pie jahtas. Ja nepieciešams, var lietot vinču. Kad cietušais ir 
pievilkts pie jahtas tā, ka viņš nevar izkrist no cilpas, līni nostiprina 
un sāk viņa pacelšanu.

VILKŠANA
Nepieciešamība vilkt jahtu bez motora var rasties gadījumā, ja 

kuģošana notiek vietās, kur to nevar darīt ar burām, piemēram, kanālos 
vai šaurumos, kā arī avārijas gadījumos, piemēram, salauzta stūre vai 
nolauzts masts. 

Praksē tiek lietoti divi vilkšanas veidi: 
aiz pakaļgala, kad vilkšanas trose jahtai tiek padota no velkošā • 

kuģošanas līdzekļa pakaļgala;
„borts pie borta”, kad velkamā jahta ar savu bortu tiek pietauvota • 

velkošā kuģošanas līdzekļa bortam.

 
Vilkšana borts pie borta

Vilkšanas paņēmienu „borts pie borta” var pielietot tikai mierīgā 
ūdenī, kad nav viļņu. Šāds vilkšanas veids ir ļoti labs, ja velkamajam 
bojāta stūre. Velkot „borts pie borta”, abas laivas tiek savienotas ar 
priekšgala un pakaļgala tauvām un springu uz priekšu un uz aizmuguri. 
Starp laivām jāievieto fenderi. Lai nodrošinātu velkošās laivas stūrēšanas 
efektivitāti, svarīgi ir savienot laivas tā, lai velkošās heķis atrastos brīvā 
ūdenī aiz velkamās laivas heķa. 

Visos citos gadījumos vilkšana notiek aiz vilcēja pakaļgala. 
Uz jahtas ir jābūt vismaz vienam pieredzējušam cilvēkam, kurš 

vilkšanas laikā var stūrēt. Velkot jahtu, nolaiž visas buras. Vilkšanas tau-
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vai ir jābūt pietiekami izturīgai un tās garumam ir jābūt 3–5 jahtas garumi. 
Ja vilkšana notiek jūrā, tauva jāizlaiž pēc iespējas garāka un tās garums 
jānoregulē tā, lai abas laivas vienlaikus atrastos vai nu viļņa galotnē vai 
ielejā. Vilkšanas ātrums ir atkarīgs no laika apstākļiem: jo lielāki viļņi, jo 
mazākam ir jābūt ātrumam.

Ja velkamās jahtas pietauvošanās klampa ir pietiekamii droši 
nostiprināta, vilkšanas galu var atlikt aiz klampas. Ja klampas nav pi-
etiekami drošas, slodzi var samazināt, piestiprinot galu pie abām klampām 
un vilkšanas tauvu stiprināt pie šī gala.

Drošāk ir tauvu nostiprināt pie enkurvinčas vai apsiet ap mas-
tu. Iepriekš ap mastu jāapliek kaut kas mīksts, lai pasargātu mastu no 
berzēšanas. Ja gals apsiets ap mastu, ieteicams to jahtas priekšgalā piesiet 
tuvu jahtas diametrālajai plaknei. Tas palīdzēs jahtas stūrēšanai. Velkamā 
gala piestiprināšanai var izmantot velkamās jahtas enkurgalu ar enku-
ru. Enkurs ar savu svaru amortizēs rāvienus uz viļņa. Ja vilkšanu uzsāk 
jau ostā vai citā mierīgā vietā, nav nekādu grūtību un visu var sagatavot 
jau laikus. Kad vilkšanas gals ir nostiprināts uz abām laivām, vilkšanu 
uzsāk ar vismazāko gaitu, pamazām izlaižot vilkšanas tauvu. Paātrināt 
gaitu drīkst tikai tad, kad visa tauva ir izlaista. Ja tiek vilkta švērtlaiva, ir 
jāpaceļ švērts. 

Ja jahtas tiek vilktas karavānā, tiek praktizēti divi varianti. Ja 
vilkšanas tauva tiek nostiprināta pie priekšējās jahtas, pirmās nostājas 
smagākās un lielākās jahtas. Šādā karavānā nevar vilkt vairāk kā 3–5 
jahtas. Otrs variants ir tāds, ka katra jahta piesienas pie kopējas vilkšanas 
tauvas, kas iet jahtām pa vidu. Šajā variantā labāk ir piesiet vilkšanas 
galu pie masta, jo tad ir vieglāk noturēt jahtu nost no vilkšanas tau-
vas. Stūrēt velkamo jahtu nav grūti, bet tas prasa zināmu uzmanību. Ja 
vilcējs ir ar spēcīgu dzinēju, tad pagriezienos jāturas līkuma iekšpusē. 
Ja vilcējs ir ar vāju dzinēju un vilkšanas gals piestiprināts tā aizmugurē, 
tad pagriezienos ieteicams kādu laiku saglabāt iepriekšējo kursu. Tas 
palīdzēs vilcējam izdarīt pagriezienu, jo atvilks tā aizmuguri uz līkuma 
ārpusi. Šādu paņēmienu var izmantot tikai ar īsu vilkšanas galu. Ja gals 
ir garš, tas jāieņem. 

Motorlaiva vai velkonis pieiet pie jahtas vienmēr virsvēja pusē, bet 
jahta pie vilcēja vai otras jahtas vienmēr pieiet no zemvēja puses. 

Īpaši ir jāapskata gadījums, kad jahta ar burām velk otru jahtu. 
Velkošā jahta zaudē ne tikai ātrumu, bet arī manevrēšanas spēju. Tas 
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tāpēc, ka vilkšanas gals ir jānostiprina vilcēja aizmugurē, lai varētu brīvi 
darboties ar burām. Velkamā laiva darbojas līdzīgi peldošam enkuram. 
Sevišķi grūti, īpaši spirgtā laikā, velkošai jahtai ir izdarīt pagriezienu pār 
štagu. Lai atvieglotu šā manevra izpildīšanu, velkamās jahtas komandai 
pirms pagrieziena ir jāieņem gals un pagrieziena laikā tas ir pamazām 
jāizlaiž. Velkamās jahtas stūrmanim, izmantojot inerci, ir jāizdara 
pagrieziens, lai pēc tā atkal abas jahtas būtu vienā kursā. Vilcējas jahtas 
buras un takelāža izjūt dubultu slodzi. Vēl vairāk tas ir jūtams, ja jahta 
iet pret vilni. Tāpēc ieteicams samazināt vilcējas jahtas buru laukumu. 
Ja viena jahta ar burām grib vilkt otru jahtu, tad vilcēja tuvojas velkamai 
no virsvēja puses un, nokrītot no kursa, tuvojas ieslīpi velkamās jahtas 
priekšgalam. Kad attālums starp laivām ir daži metri, pasviež velkamo 
galu. 

Lai padotu zīmi, ka nepieciešama vilkšana, kādam no komandas 
jānostājas jahtas priekšgalā un jāšūpo rokā paņemta vilkšanas tauva.

PALĪDZĪBAS SNIEgŠANA
Jebkurai jahtai, ja tā ir spējīga to darīt, ir jāsniedz palīdzība citai 

jahtai vai cilvēkam, kas atrodas briesmās. Reālu palīdzību var sniegt citam 
kuģošanas līdzeklim, kura izmēri ir aptuveni vienādi ar glābēja izmēriem. 
Vispirms ir jāglābj cilvēki un pirmkārt tie, kuri atrodas ūdenī un vistālāk 
zemvēja pusē. Ja nav iespējams uzreiz uzņemt cilvēkus, viņiem jāizmet 
vai nu glābšanas līdzekļi vai citi peldoši priekšmeti. Lai noņemtu cilvēkus 
no avarējušas laivas, tai jāpieiet no pakaļgala un pret vēju, līdzīgi kā pie-
ejot pie bojas un pasviežot piesiešanas galu. Lai paņemtu laivu tauvā, tai 
jāpieiet no virsvēja puses, bet jahtai, kurai nolūzis masts, no tās puses, 
kura ir brīva no nokritušās takelāžas. Visos gadījumos ir jātuvojas ar 
iespējami mazāku ātrumu. Lai nenotiktu sadursme, nevajag pieiet pārāk 
tuvu, īpaši spirgtā laikā. Vajag sagatavot iepriekš nostiprinātu vilkšanas 
galu un mest to no virsvēja puses. Ja vilkšanas tauva ir pārāk smaga un 
to nevar aizmest pietiekami tālu, jālieto metamais gals. Nepieciešamības 
gadījumā metamais gals ar boju ir jāpalaiž pa vējam cietušā virzienā. Ja 
vilkšanas galu dos velkamā laiva, tai jātuvojas no zemvēja puses. 

Lai palīdzētu švērtlaivai, kura ir apgāzusies, tai jātuvojas pret vēju 
no priekšgala vai pakaļgala, lai nenolauztu mastu vai nesaplēstu buru. 
Cilvēkus no švērtlaivas savāc, pasviežot viņiem galu. Pacelt švērtlaivu 
un izliet no tās ūdeni var tikai samērā mierīgā laikā. 
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divu CiLvĒKu Komanda

Ja uz jahtas ir tikai divi cilvēki un viens pārkrīt aiz borta, otram 
var rasties grūtības, lai palīdzētu iekritušajam. Ja cietušais pie tam ir 
ievainots, viņa tikšana atpakaļ uz jahtas var būt vispār neiespējama. 
Ātrās apstāšanās metode ir vienkārši lietojama arī šajā gadījumā ar vi-
enu atšķirību: glābšanas cilpas lietošanu. Glābšanas cilpa ir pakava veida 
glābšanas riņķis, pie kura brīvajiem galiem piesieta līne. Glābšanas cilpa 
ir pievienota jahtai ar līni, kuras garums ir trīs vai četrkārtīgs jahtas gar-
ums. Ja cilvēks iekrīt aiz borta, glābšanai jānotiek sekojoši: 

Kamēr jahtu griež pret vēju, nekavējoties izmet spilvenu vai citu 1. 
peldošu priekšmetu, samazina jahtas gaitu un aptur to. 

No somas pie pakaļgala kurvja izvelk glābšanas cilpu un iemet to 2. 
ūdenī. Cilpa velkas aizmugurē un izvelk līni.  

Tiklīdz cilpa ir iemesta, jahtu vada ar lielu loku ap iekritušo, 3. 
velkot aizmugurē cilpu. Lai samazinātu apgrieziena rādiusu, foku 
var atstāt virsvēja pusē. 

Velkot cilpu ap iekritušo, viņam tiek pievilkta līne un cietušais 4. 
pievelk cilpu, uzmauc to pāri galvai un zem rokām.

Kad kontakts ir nodibināts, jahtu pagriež pret vēju, nolaiž 5. 
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pārkrita aiz borta un palīdzēt novērotājam paturēt iekritušo acīs. Kārts 
ar karogu izmešana prasīs pārāk daudz laika. Kārts ir jāpaglabā, lai 
izmestu, gadījumā, jā sākotnējais manevrs nav sekmīgs.

Izpildīt pagriezienu pār štagu.3. 
Atstāt foku virsvēja pusē, tas vēlāk palīdzēs samazināt gaitu.4. 
Turpināt nokristies ar foku virsvēja pusē līdz vējš ir aiz dvarsa.5. 
Virzīties ar bakštaga kursu divus vai trīs jahtas garumus, tad iet 6. 

tieši pa vējam.
Nolaist foku, bet grotu turēt jahtas diametrālajā plaknē vai tuvu 7. 

tai. Foka šotis paliek novilktas, pat buras nolaišanas laikā, lai šotis 
paliktu drošības štagu iekšpusē. 

Saglabāt kursu ar vēju līdz iekritušais atradīsies aiz dvarsa.8. 
Izdarīt pagriezienu ar vēju.9. 

10.  Tuvoties iekritušajam ar kursu apmēram 450 līdz 600 pie vēja. 
11. Nodibināt kontaktu ar iekritušo ar sviežamā gala vai cita 
priekšmeta palīdzību. 
12. Pacelt iekritušo no virsvēja puses.

Ātra apstāšanās ar spinakeru
Tāda pati procedūra ir lietojama, ja jahta iet ar spinakeru. Kad jahta 

nonāk pret vēju un spinakerbomis ir pie forštagas, palaiž spinakerfalli un 
norauj to. Turpina pagriezienu pār štagu un tuvošanos cietušajam.

Ātra apstāšanās ar jolli vai keču
Izdarot eksperimentus ar bezanu, tika konstatēts, ka vislabāk ir no-

laist bezanu cik ātri vien iespējams ātrās apstāšanās sākuma fāzē.

Ātra apstāšanās ar dzinēju
Dzinēja lietošana nav galvenā, taču ir ieteicams ieslēgt to brīvgaitā 

ātrās apstāšanās manevra laikā gadījumā, ja tas nepieciešams, lai tuvotos 
cietušajam. Jāuzmanās no galiem, kas var atrasties ūdenī!
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Tuvoties jahtai uz sēkļa, lai sniegtu palīdzību, vajag ļoti uzmanīgi, 
visu laiku kontrolējot dziļumu. Nebūs nekāda labuma, ja palīdzības 
sniedzējs atradīsies uz sēkļa blakus cietušajai laivai. Apmēram 20 –30 m 
attālumā ir jānostājas uz enkura un vai nu jāpalaiž pa vējam boja ar galu, 
vai jānolaiž beibote.

jaHta uz sĒKĻa
Šauros kuģu ceļos vai svešās, nezināmās vietās, kur nav navigācijas 

zīmes vai navigācijas kļūdas dēļ, vai, neapdomīgi riskējot sacensību laikā, 
var gadīties, ka jahta uziet sēklī. To var konstatēt no viegla grūdiena lēnā 
laikā vai no spēcīga trieciena spirgtā vējā. Ja jahta uziet sēklī iekšējos 
ūdeņos ar mīkstu grunti, tai nekas briesmīgs nevar notikt un arī tās ko-
mandai briesmas nedraud. Vienīgais zaudējums te ir laiks. Jūrā ir citādi. 
Vējā un viļņos, īpaši, ja grunts ir akmeņaina, jahta var smagi ciest. Var tikt 
salauzta stūre, izsists caurums korpusā un smagākos gadījumos jahta var 
iet bojā. Visus uzsēšanās gadījumus var iedalīt trijās galvenajās grupās: 
uz sēkļa, kas atrodas jahtas zemvēja pusē, uz sēkļa, kas atrodas virsvēja 
pusē un uz atsevišķa lokāla sēkļa. 

Visbīstamākā ir uzbraukšana zemvēja sēklī, jo šajā gadījumā 
vējš un viļņi dzen jahtu arvien vairāk uz sēkļa. Tādā gadījumā steidza-
mi jācenšas pagriezt jahtas priekšgalu uz to pusi, no kuras tā nākusi. 
Nekavējoties jācenšas pāriet pār štagu, atlaižot fokšoti un pārliekot stūri 
maksimālās iespējas robežās. Jāpalīdz ar dziļuma mērāmo kārti, spinaker-
bomi vai airi, stumjot jahtas priekšgalu. Vienlaicīgi jācenšas nokantēt 
jahtu. Tiklīdz izdodas sagriezt jahtu pret vēju, virsvēja pusē jāizliek foks 
un nedaudz jāizlaiž grotšote. Šādā stāvoklī jūs gandrīz droši tiksiet nost 
no sēkļa. 

Ja gadījumā jahta negriežas, tas nozīmē, kā tā stāv stingri uz sēkļa. 
Jāatbrīvo visas šotes, lai jahtu neuzdzītu sēklī vēl vairāk. Jahtas pagriešanai 
var mēģināt izmantot enkuru, aizgādājot to dziļumā. Lai vairāk nokantētu 
jahtu, var izbīdīt līdz vantīm grotbomi, tā galam iepriekš piesienot kādu 
no fallēm, un kādam no komandas locekļiem ir jāaizvelkas uz bomja 
galu. Nepieciešams nodrošināt viņu, pieāķējot drošības jostu. 

Ja jahta uzbrauc sēklī, ejot ar pilnu kursu, vājā vējā parasti nav 
lielu problēmu. Vajag nekavējoties strauji uzlūvēt, pievilkt grotšoti un, 
tiklīdz jahta nokantēsies, tā noies no sēkļa. Varbūt būs nepieciešams 
palīdzēt ar fūtštoku.
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Stiprā vējā nebūs tik vienkārši. Tiklīdz jahta pieskarsies sēklim, 
tā zaudēs gaitu un sagriezīsies sāniski pret vēju un sāks dreifēt ar vēju 
un viļņiem vēl tālāk uz sēkļa. Nekavējoties jānovāc visas buras un no 
pakaļgala jāizmet enkurs. Enkuram ir jāpiesien boja, jo var gadīties, ka 
tad, kad jahta atbrīvosies no sēkļa un uzņems gaitu, nebūs iespējams izcelt 
enkuru un to vajadzēs izdarīt vēlāk. Tālāk jāmēģina rīkoties līdzīgi kā 
iepriekš aprakstītajā gadījumā. Kantējot jahtu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja 
jahta ir ar atvērtu nepašlencējošu kokpitu. 

Ja jahta uzbrauc virsvēja puses sēklī, vispirms jācenšas nokris-
ties, lai ar buru palīdzību nokantētu jahtu un jahta dreifētu uz dziļuma 
pusi. Nepieciešamības gadījumā jāpalīdz ar stumšanu.

Ja jahta uzbrauc uz atsevišķa sēkļa, principā jācenšas noņemties 
kā no virsvēja sēkļa. Ņemot vērā sēkļa izmērus un konfigurāciju, var būt 
dažādi varianti.

AVĀRIJAS UN TO NOVĒRŠANA
Avāriju iemesli parasti ir takelāžas pārslodzes, ko rada laika 

apstākļiem neatbilstoši lielas buras, korpusa pārslodze, jahtai uzbrau-
cot sēklī vai citiem zemūdens šķēršļiem, sadursmes ar citiem kuģošanas 
līdzekļiem vai ar krasta objektiem, kā arī nepareiza vai nemākulīga jah-
tas vadīšana, tas ir, komandas vainas dēļ. Ja komanda rūpīgi seko jah-
tas tehniskajam stāvoklim un brauciena laikā ievēro kuģošanas drošību, 
šādas avārijas notiek reti. Avārijas iemesli var būt arī neredzami jah-
tas korpusa, takelāžas vai aprīkojuma defekti, kuri neparādās ārējā 
apskatē (konstruktīvi nedrošs savienojums, nekvalitatīvs metinājums vai 
līmējums). Taču šādas avārijas notiek vēl retāk. Ļoti svarīgi ir pavasarī 
jahtas sagatavošanas laikā, kā arī navigācijas periodā rūpīgi pārbaudīt 
jahtas tehnisko stāvokli un laikus salabot vai nomainīt šaubīgās detaļas. 
Tad arī avāriju iespēja tehnikas dēļ būs minimāla. Lai novērstu avāriju se-
kas un veiktu bojātās daļas remontu, uz jahtas vienmēr jābūt atslēdznieku, 
galdnieku un bocmaņa darbarīku komplektam, rezerves aprīkojumam 
(bloki, šekeļi, žņaugi), kā arī dažāda izmēra rezerves galiem.

Bura var pārplīst no pēkšņas stipra vēja brāzmas vai ilgstošas 
darbības stiprā vējā. Vecām burām parasti plīst nodilušie diegi pa šuvēm. 
Bura var arī pārplīst, ja nav pienācīgi nošūta buras pakaļējā mala. Ja nav 
kārtīgi pastiprināts foka šotes stūris, stiprā laikā var izraut šots kaušu.
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ātras aPstāšanās metode
Kopīgās ASV Sacensību jahtu savienības, Jūras kara flotes burāšanas 

vienības, kruīzu kluba un Sietlas burāšanas bāzes sadarbības rezultātā 
tika izstrādāta „ātras apstāšanās” metode iekrituša cilvēka glābšanai.  

Ja cilvēks iekrīt aiz borta, svarīgākais ir viņa pacelšanas laiks. Šīs 
metodes raksturīga iezīme ir jahtas ātruma samazināšana, griežot pār štagu 
un tad lēni manevrējot, palikt netālu no cietušā. Vairākumā gadījumu tas 
ir labāk nekā nokristies un tad izdarīt pagriezienu ar vēju vai pār štagu un 
atgriezties attiecīgā kursā.

Ātra apstāšanās
Uzsaukt “cilvēks aiz borta” un uzdot kādam komandas loceklim 1. 

atrast un rādīt uz iekritušā atrašanās vietu ūdenī. Novērotājs nedrīkst 
izlaist cietušo no acīm. 

Nekavējoties nodrošināt peldspēju. Iemest peldošus priekšmetus, 2. 
tādus kā piepūšamu spilvenu, glābšanas riņķi vai tml. Šie priekšmeti 
var ne tikai palīdzēt iekritušajam, bet arī norādīt vietu, kur cilvēks 
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daudzās citās lietās priekšroka tiek dota labajam bortam: navigācijas 
zīmju numerācija sākas ar labās puses zīmi – Nr.1, tālāk kreisajā – Nr.2, 
labajā – Nr.3 utt. Kuģu manevrēšanas signāli: viens īss skaņas signāls 
nozīmē – es mainu savu kursu pa labi, divi īsi – pa kreisi. Ceļa došanas 
noteikumi starp jahtām ar dažādām halzēm nosaka, ka ceļa tiesības ir 
jahtai, kura iet ar labo halzi.      
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ar kursu brīvi pie vēja. 

 
Tam cilvēkam, kurš paceļ iekritušo, jābūt piesietam ar garāku galu, 

lai vajadzības gadījumā viņš pats varētu ielēkt ūdenī un sniegt palīdzību. 
Pieaudzis cilvēks samirkušās drēbēs ir ļoti smags, tāpēc, tiklīdz viņš būs 
droši pievilkts pie jahtas, jums varbūt nāksies lietot kādu pacelšanas 
paņēmienu. 

Nav īpaši noteikts, no kura borta jāpaceļ iekritušais. 
Paceļot iekritušo no zemvēja borta, ir šādas priekšrocības:

parasti iekritušo sasniedz vienmēr, jo jahtu nenones pa vējam;• 
ir iespēja nokristies un jahta neattālināsies, bet tuvosies • 

iekritušajam;
iekritušo vieglāk pacelt pa zemvēja pusi.• 

Trūkumi:
lielos viļņos pastāv bīstamība, ka jahta var uzsist iekritušajam un • 

tas var zaudēt samaņu ;
švērtlaivām tas nav iespējams apgāšanās draudu dēļ. Tāpēc var • 

pacelt tikai pa virsvēja pusi vai vislabāk pa pakaļgalu.
Paceļot iekritušo no virsvēja borta, ir šādas priekšrocības:

nekavējoties var pacelt uz švērtlaivu;• 
nevar uznest jahtu iekritušajam.• 

Trūkumi:
liela iespēja tikt nonestam, ja manevrs nav izdevies;• 
pacelt uz jahtu ar augstiem bortiem ir ļoti grūti vai pat • 

neiespējami.
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Parasti saplēstu buru nomaina ar citu, jo kvalitatīvi sašūt saplēstu 
buru var tikai ar šujmašīnu, bet tāda brauciena laikā varētu būt tikai uz 
lielas jahtas. Bez tam buras remonts brauciena laikā lielā jūrā ir ļoti grūti 
izdarāms. Ja saplēsto buru nav ar ko nomainīt, tad jāķeras pie adatas un 
diega. Lai atslogotu salāpītā foka pakaļējo malu, šotes bloks jāpārbīda uz 
aizmuguri. Grota pakaļējo malu var atslogot, pievelkot dirku.

No kustīgās takelāžas visbiežāk trūkst šotes vietās, kur tās visvairāk 
tiek pakļautas berzei un stiepei: pie foka šots stūra un blokos, īpaši, 
ja bloks ir šaurāks nekā ievērtā šote. Ja pārtrūkst foka šote, vislabāk 
nomainīt halzi un nomainīt pārtrūkušo šoti. Ja mainīt halzi nevar vai tas 
nav izdevīgi, tad jānovelk virsvēja šote, lai šots stūris atrastos virs klāja 
un jānomaina pārtrūkusī šote vai jāpārsien vecā. 

Lai nomainītu pārtrūkušu grota šoti, jāuzlūvē līdz kursam pie vēja 
un ar stipru galu jāfiksē grota bomis. Tad jānomaina pārtrūkusī šote vai, 
ja tā ir pietiekami gara, jāievelk blokos no jauna.

Falles trūkst reti. Pārtrūkušo fokfalli var aizstāt ar spinakerfalli vai 
dirku, ja dirkas bloks ir masta ārpusē. Ja spinakerfalles nav, jāiztiek bez 
priekšburas. Grotfalles pārtrūkšanas gadījumā tās vietā var lietot dirku. 

Stāvošās takelāžas bojājums ir daudz bīstamāks par kustošās 
takelāžas bojājumu, jo tas var būt par iemeslu nopietnai avārijai. Pir-
mais, kas jādara, jāatslogo bojātā vieta. Ja pārtrūkst vants, vienmēr tā 
būs noslogotā virsvēja vants, nekavējoties jāizlaiž grota šote un jāizdara 
pagrieziens pār štagu. Ja pārtrūkst apakšējā vants, jāatbrīvo ahterštaga, 
lai noņemtu masta izliekuma slodzi. Forštaga trūkst kursā pie vēja. 
Pārtrūkstot forštagai vai bakštagai –tūlīt var lūzt masts. Šādā gadījumā 
nekavējoties jāmaina kurss attiecībā pret vēju vai jāmaina halze. 

Ja pārtrūkst forštaga, nekavējoties jāatlaiž grota šote un jānokrītās 
līdz bakštaga kursam vai kursam ar vēju. 

Braucot ar vēju, var trūkt ahterštaga. Lai izvairītos no lielākas 
nelaimes, strauji jālūvē līdz kursam cieši pie vēja. Buras nolaiž un izlabo 
pārtrūkušo štagu vai arī tās vietā ņem dirkas falli, ja tā iet līdz masta 
topam. Iespējams, ka tālāk būs jāburā bez priekšburas un grota novilcējs 
jānovelk cik stingri vien iespējams. Vantis trūkst virsvēja pusē. Tad 
nekavējoties jāpāriet uz pretēju halzi un jāmēģina savienot pārtrūkušās 
troses daļas, ar trosu žņaugu palīdzīgu izveidojot cilpas. Ja attālums starp 
cilpām, lai tās savienotu, ir par mazu, var noderēt metāla plāksne ar cau-
rumiem vai kāds cits pagarinātājs. Ja nekā tāda nav, var savilkt cilpas ar 
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