Standaard IMO Scheepsrapporteringsysteem.
Dit systeem wordt gebruikt in de gids. Een verkorte versie van het volledige systeem hieronder:

A

ALPHA

Schip.

B

BRAVO

Datum en tijd van.

C

CHARLIE

Positie.

D

DELTA

Positie

E
F

ECHO
FOXTROT

G
H

GOLF
HOTEL

I

INDIA

J

JULIET

Ware koers.
Snelheid in knopen en tienden
van knopen
Haven van vertrek.
Datum, tijdstip en de plaats
van binnenkomst in het
systeem.
Bestemmingen verwachte tijd
van aankomst.
Loods

K

KILO

L
M

LIMA
MIKE

N
O

NOVEMBER Tijd volgend verslag.
OSCAR
Maximale actuele.

P

PAPA

Lading aan boord.

Q

QUEBEC

R

ROMEO

Defecten, schade, gebreken
beschadigingen of andere
tekortkomingen.
Beschrijving van de vervuiling
of gevaarlijke goederen
gevaarlijke goederen verloren
overboord.

Datum, tijdstip en de plaats
van verlaten van het systeem.
Routeinformatie.
Radio.

Naam, roepnaam of scheepsstation
identiteit en vlag.
Datum en tijd van Een 6-cijferige groep
geven dag van de maand (eerste twee
cijfers), evenement uren en minuten
(laatste vier cijfers). Als er andere dan UTC
staat tijdzone gebruikt.
Een 4-cijferige groep geven breedtegraad
in graden en minuten suffix N (noord) of S
(zuid) en een 5-cijferige groep geven lengte
in graden en minuten achtervoegsel E
(Oost) of W (west), of…..
Ware peiling (eerste 3 cijfers) en afstand
(state afstand) in nautische mijlen van een
duidelijk vastgesteld landmark (state
landmark.
Een 3-cijferige groep.
Een 3-cijferige groep.
Naam van de laatste aanloophaven.
Entry tijd uitgedrukt in (B) en in het verkeer
positie uitgedrukt in (C) of (D).
Naam van de haven en de datum tijdgroep
uitgedrukt in (B)
Aangeven of een diepe zee of plaatselijke
loods aan boord is.
Uitgangstijd uitgedrukt in (B) en afrit positie
uitgedrukt in (C) of (D).
Beoogde koers.
Staat volledige namen van de
communicatie stations / frequenties
bewaakt.
Datum tijd groep uitgedrukt in (B).
4-cijferige groep geven meters en
centimeters statische diepgang in meters.
Lading en een korte beschrijving van een
gevaarlijke lading als alsmede schadelijke
stoffen en gassen die kunnen in gevaar
brengen van personen of het milieu.
Een korte beschrijving van de gebreken,
beschadigingen, gebreken of andere
beperkingen.
Beschrijving van de vervuiling of
gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen
verloren overboord; Korte details van de
soort vervuiling (olie, chemicaliën, enz.) of
positie uitgedrukt als overboord verloren in
(C) of (D).
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MTMF- Standaard IMO Scheepsrapporteringsysteem.
Er kunnen aan de bovengenoemde informatie geen rechte worden ontleend. Ook kan MT Maritiemfreelancer niet juridisch aansprakelijk worden gesteld voor
schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie, en is juridisch niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen.

Standaard IMO Scheepsrapporteringsysteem.
Dit systeem wordt gebruikt in de gids. Een verkorte versie van het volledige systeem hieronder:

S

SIERRA

Weersgesteldheid.

Een korte beschrijving van het weer en de
zee omstandigheden.

T

TANGO

Schip vertegenwoordiger en /
of eigenaar.

U

UNIFORM

V

VICTOR

Grootte van het schip en het
type.
Medisch personeel.

W

WHISKEY

Details van de naam en gegevens van de
vertegenwoordiger van het schip en / of
eigenaar voor het verstrekken van
informatie.
Details van de lengte, breedte, tonnage en
type etc. als nodig.
Arts, artsen 'assistent, verpleegkundige,
geen medici.
Staat het nummer.

X

X-RAY

Totaal aantal personen aan
boord.
Diversen.

Alle andere informatie.
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