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INFORMACJE MANEWROWE STATKU W PLANOWANIU NAWIGACJI  
W REJONACH OGRANICZONYCH 

W pracy przedstawiono zakres informacji o manewrowaniu statku morskiego oraz jego stanach 
eksploatacyjnych w rejonach ograniczonych. Omówiono model ruchu statku oraz różne parametry 
zakłóceń zewnętrznych działających na statek. Przedstawiono zakres informacji o manewrach statku 
zalecanych przez Międzynarodową Organizacje Morską. Na zakończenie zaprezentowano złotą 
regułę manewrowania statkiem. 
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WSTĘP 

Zgodnie z Konwencją SOLAS kapitan każdego statku w żegludze między-
narodowej zobowiązany jest do przygotowania planu podróży morskiej od 
nabrzeża portu A do nabrzeża portu B. W czasie nawigacji w portach A i B statek 
dwa razy znajduje się w fazie żeglugi na wodach ograniczonych. W tych trudnych 
nawigacyjnie rejonach statek intensywnie manewruje z pilotem na pokładzie.  

Proces wykorzystania systemu napędowego rozpoczyna się od momentów 
cumowania od nabrzeża A i trwa do momentu wyjścia statku na wody otwarte poza 
żeglugą przybrzeżną, wówczas statek płynie z prędkością eksploatacyjną na 
obrotach morskich. 

Następna intensywna faza manewrowania statku zaczyna się w momencie 
zmniejszania prędkości i zmianie paliwa na lekkie (na silnikach Diesla). Dalszy 
ciąg manewrów następuje po przyjęciu na pokład pilota prowadzącego statek do 
nabrzeża portu B (rys. 1 i 3). 

Zakres manewrów w rejonach płytkich i ograniczonych zależy od wielu 
czynników zewnętrznych środowiska oraz obszaru pływania, jak również od 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych statku, w tym wielkości parametrów 
geometrycznych oraz stanu technicznego systemów napędowych (tab. 1). Tam 
zakłócenia zewnętrzne wektora ruchu statku zmieniają się dynamicznie, toteż 
przygotowany plan manewrów musi być precyzyjny i niezawodny. 

Ruch w rejonach ograniczonych jest spowolniony, stąd statek jest bardziej 
narażony na zakłócenia zewnętrzne, mogące powodować zwiększony znos czy 
zwiększony dryf. 
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Tabela 1 
Elementy mające wpływ na efekt manewrowania statkiem*  

Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne 
Głębokość wody 
Odległość od niebezpieczeństw nawigacyjnych
Stan morza, falowanie 
Prądy pływowe, stałe 
Wiatry 
Zalodzenie powierzchni morza  
(pomoc holowników, pilota) 
Widzialność 
Natężenie ruchu 

Rodzaj silnika głównego (SG) 
Prędkość 
Liczba sterów 
Liczba śrub 
Zanurzenie (balast, pełny) 
Przegłęb 
Parametry geometryczne  
(LBT – długość, szerokość, zanurzenie) 
Charakterystyki manewrowe 

* W tabeli nie uwzględniono czynnika ludzkiego. 

1. SYTUACJE EKSPLOATACYJNE STATKU W REJONACH 
OGRANICZONYCH 

Manewrowanie statkiem w rejonach ograniczonych jest bardziej utrudnione  
w stosunku do rejonów na wodach otwartych. Badania statystyczne awaryjności 
statków wykazały, że liczba awarii w rejonach ograniczonych wyraźnie wzrasta  
w stosunku do innych obszarów morskich. Najwięcej awarii doznają statki promy 
(ro-ro) oraz statki drobnicowe [Shigunow i Papanikolaou 2014]. 

Proces nawigacji statku w rejonach ograniczonych obejmuje następujące 
sytuacje (rys. 1): 
• ruch statku na spokojnej wodzie z dostatecznym zapasem wody pod stępką; 
• ruch statku na wietrze; 
• ruch statku na prądzie; 
• ruch statku na fali; 
• ruch statku na wietrze, prądzie i fali; 
• ruch statku na płytkowodziu; 
• ruch statku blisko ściany nabrzeża; 
• ruch statku w kanale; 
• ruch statku w dryfie bez użycia napędu; 
• pływanie w rejonach ograniczonej widzialności; 
• pływanie w rejonach o powierzchni pokrytej lodami; 
• postój statku na kotwicy; 
• postój statku na beczkach (pławach); 
• statek zacumowany do nabrzeża przy stałej głębokości lub zmianach głębokości 

wody (pływy). 
 
 W każdym przypadku statek musi mieć określoną znaną pozycję z założoną 
dokładnością. 
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Rys. 1. Wstępny plan nawigacji wejścia statku do portu 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Statki manewrujące w rejonach ograniczonych muszą spełniać następujące 
kryteria manewrowe: 
• zdolność ruchu (utrzymanie prędkości); 
• zdolność zatrzymania statku w określonej odległości; 
• zdolność cyrkulacji; 
• zdolność zmiany kursu w czasie; 
• zdolność sterowania przy małych prędkościach ruchu; 
• zdolność utrzymania kursu przy małych prędkościach ruchu. 

 Kryteria określane są dla zakłóceń i bez zakłóceń. Proces manewrowania  
w rejonach ograniczonych można opisać za pomocą uproszczonego modelu 
przedstawionego na rysunku 2. 

Statek 
wektor ruchu P(ϕ,λ) 

(Vd, KDd) 

Z(t) wektor zakłóceń 
zewnętrznych 

M(t) wektor napędu

PE, moc SG  
Rys. 2. Uproszczony model ruchu statku  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wyjściowy wektor ruchu ulega zmianie w zależności od wartości zakłóceń 
Z(t) oraz wektora napędu M(t). 

Jeżeli chodzi o wektor ruchu, to mogą zachodzić następujące sytuacje ma-
newrowe, jak: 
• M(t) > Z(t) statek manewruje bez ograniczeń; 
• M(t) = 0 statek nie posiada czynnego napędu jest w swobodnym dryfie; 
• M(t) < Z(t) statek nie może poruszać się bez zewnętrznej pomocy jak 

holowniki, statek jest w niebezpieczeństwie kolizji lub wejścia na 
mieliznę. 

2. ZJAWISKA PŁYWANIA STATKU NA PŁYTKOWODZIU 

 Statek, wpływając na płytkie wody, doświadcza wielu zjawisk wymienionych 
poniżej. 
1. Oznaki i wpływ płytkowodzia w ruchu statku; 

− wibracje, 
− spadek prędkości, 
− wyższe fale dziobowe, 
− przesunięcie punktu Pivota (PP) w kierunku rufy (oporne sterowanie), 
− zmiana trymu (osiadanie), 
− wyprzedzanie statku przez fale dziobowe, 
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− droga zatrzymania statku wydłużona, 
− niebezpieczeństwo awarii wejścia na mieliznę. 

Należy liczyć się z efektami, których doznaje statek w ruchu na wodach 
płytkich i ograniczonych, jak: 
1. Efekt płytkowodzia: 

− następuje ogólny wpływ na zmiany ruchu statku, 
− występuje zjawisko osiadania statku w ruchu, wzrost oporu, 
− formy falowania zwiększają opory statku, 
− pojawia się odczucie ograniczenia szerokości i głębokości oporu rejonu 

pływania (kanały, rzeki). 

2. Efekt kanałowy: 
− efekt płycizny, zjawisko zassania do brzegu ściany kanału (nabrzeża), 
− spadek prędkości statku, 
− utrudnione zwroty na krzywiznę toru w kanale, 
− trudne manewry zakrętu przy działaniu prądu. 

3. Podział głębokości wody do zanurzenia statku: 
− H/T = 1,2 woda bardzo płytka, duży wzrost osiadania, 
− H/T = 1,5 woda płytka, wzrost osiadania, 
− H/T < 3 średnia głębokość, 
− H/T > 5 woda bardzo głęboka. 
 

 Z badań, prób i symulacji pływania dużych statków na płytkowodziu wynikają 
następujące wnioski [Crane 1979; Coevorden i Quadvlieg 2003]: 
1. Następuje zniekształcenie opływu wody kadłuba na płytkowodziu. Zapas wody 

na poziomie 20% zanurzenia powoduje zwiększenie cyrkulacji statku do 75%.  
Zapas wody pod stępką na płytkowodziu ma decydujący wpływ na wymiary 
cyrkulacji. 

2. Zaobserwowano duży wpływ płytkowodzia na drogę zatrzymania dużego 
tankowca. Tankowiec jednośrubowy w momencie zatrzymania z prędkością 
3,5 węzła zmienił kurs o 88 stopni w prawo (śruba prawoskrętna) dla H/T = 
1,2). 

3. Krótkie uderzenia silnikiem (kicking – gwałtowny krótki zwrot obrotów śruby) 
na VLCC statku wolno poruszającym się do przodu wyraźnie podnosi 
sterowność statku. 

4. Z prób wynika, że VLCC (Very Large Crude Carrier) jest zdolny do 
manewrowania nawet poniżej 1,5 węzła. 

5. Asymetrie krzywych cyrkulacji wynikają z pracy jednej śruby napędowej 
(prawoskrętnej lub lewoskrętnej). 

6. Statki znacznie osiadają na płytkowodziu, zmieniając przegłębienie na dziób lub 
rufę. 

7. Opływ wody wokół kadłuba na płytkowodziu powoduje ograniczenia w stero-
waniu. 
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3. ZMIANA WARUNKÓW EKSPLOATACJI STATKU  
NA PŁYTKOWODZIU 

 W rejonach ograniczonych stosowane są takie czynniki, jak: 
1. Ciągła gotowość do manewrów silnikiem i sterem. 
2. Gotowość włączenia dodatkowego generatora zasilającego statek energią 

elektryczną. 
3. Konieczność obsługi wszystkich pomocy nawigacyjnych przez obsadę mostka. 
4. Gotowość do użytku syreny okrętowej, świateł nawigacyjnych i innych 

znaków dziennych. 
5. Sprawność systemów łączności czynnych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

alarmów. 
6. UKF czynny bez ograniczeń. 
7. Reflektor, lornetki na mostku w dzień i w nocy. 
8. Gotowość do rzucenia kotwicy. 
9. Gotowe czynne gaśnice na dziobie i rufie oraz gotowość lin holowniczych 

wraz z rzutkami na dziobie i rufie na statkach z ładunkiem niebezpiecznym. 
10. Statek bez przegłębu na dziób, śruba zanurzona. 
11. Przegłęby statku takie, aby nawigator z mostka mógł widzieć przestrzeń przed 

dziobem oraz bez zakłóceń sterować i manewrować. 
12. Każdy statek powinien mieć instrukcje dotyczące działania w przypadku 

awarii statku. 
13. Zgodność kwalifikacji oficerów i załogi z Konwencją STCW (IMO). 

4. ZŁOTA REGUŁA MANEWROWANIA 

 Zaplanowanie manewrowania statkiem w rejonach ograniczonych należy do 
najtrudniejszych w całym procesie planowania podróży. Każdy statek inaczej 
reaguje na manewry na płytkowodziu. W celu ilustracji trudności manewrów przy 
cumowaniu podano tzw. złotą regułę manewrowania (rys. 3). 
1. Unikać dużych prędkości przy współpracy z holownikami, gdy używany jest 

dziobowy ster strumieniowy w wąskim, płytkim przejściu w pobliżu innych 
statków. 

2. Testować ruch wsteczny i czekać na moment ruchu statku wstecz przed 
zatrzymaniem pracy silnika wstecz. 

3. Stosować krótkie manewry silnikiem do przodu w celu zwiększenia skutecz-
ności sterowania na małych prędkościach. 

4. Pamiętać w czasie manewrowania, że punkt Pivota jest przed śródokręciem  
w czasie ruchu statku do przodu. 

5. Nie zapominać, że punkt Pivota zmienia swoje położenie w kierunku działania 
zakłóceń od prądu i wiatru oraz w kierunku ruchu statku. 
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6. Pamiętać, że przy małych prędkościach statku wiatr i prąd bardziej wpływają na 
zdolność manewrowania statku, a statek o dużej powierzchni wynurzonej jest 
bardziej podatny na dryf. 

7. Pamiętać, że zmiany zanurzenia i przegłębu statku zmieniają charakterystykę 
manewrową statku. 

 

Port A 

Odcumowanie 

Zdanie pilota 

Obroty morskie  
na głębokich wodach

Wyjście z portu  
na tor pogłębiony 

Do portu B 

Port B 

Obrotnica
Holowniki 

Manewry
do pilota 

Obniżanie prędkości 
(zmiana paliwa) 

Od portu A 

Cumowanie Tor pogłębiony 

 
Rys. 3. Sekwencje manewrowe w rejonach podejścia do portu 

4.1. Planowanie manewrowania dużym statkiem w rejonach ograniczonych 

 Planowanie manewrowania dużym statkiem w rejonach ograniczonych wyma-
ga analizy następujących parametrów manewrowości statku: 
1. Droga i czas potrzebny na redukcję prędkości na podejściu do rejonu płytko-

wodzia i rejonu ograniczonego. 
2. Minimalna prędkość stosowna do kontroli ruchu w określonych warunkach 

żeglugi (na ograniczonym obszarze redy lub pogłębionym torze wodnym). 
3. Maksymalna bezpieczna prędkość ruchu na pogłębionym torze wodnym bez 

holowników przy istniejących zakłóceniach zewnętrznych (prąd, wiatr, falo-
wanie). 

4. Maksymalna prędkość statku w rejonach ograniczonych ze względu na wartość 
zapasu wody pod stępką (ograniczone osiadanie). 

5. Metody obrotu statku przed podejściem do nabrzeża (samodzielnie, z holow-
nikiem). 

6. Procedury cumowania statku do pławy lub nabrzeża. 
7. Prędkość i kontrola zbliżania statku do nabrzeża z udziałem holowników. 
8. Procedura kotwiczenia statku, manewry kotwiczne. 
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5. ZESTAWIENIE MANEWRÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POMOCNE  
W PLANOWANIU REALIZACJI NAWIGACJI  
W REJONACH OGRANICZONYCH 

 Przygotowanie wejścia w rejony ograniczone na każdym statku zaczyna się  
od realizacji planu podróży morskiej. Jednym z ważnych elementów bezpieczeń-
stwa nawigacji jest przygotowanie silnika głównego oraz systemów sterowania.  
Na dużych statkach, gdzie silniki główne (SG) napędzane są paliwem ciężkim, 
stosowana jest zmiana zasilania SG paliwem lekkim. Drugim ważnym elementem 
jest proces zwolnienia prędkości statku oraz znajomość parametru zatrzymania 
statku, którego wartość należy zweryfikować. Podobnie należy dopracować 
pozostałe elementy manewrowe. Dotyczy to również manewrów w celu unikania 
kolizji. 
 Poniżej podano zestaw manewrów do realizacji planowania nawigacji 
[www.pl.scribe.com/doc/17316315/maneuvering]. 
1. Charakterystyki manewrowe na wodzie głębokiej: 

− możliwości zmiany kursu, 
− cyrkulacja pod balastem, 
− cyrkulacja pod ładunkiem, 
− przyspieszenie cyrkulacji pod balastem, 
− przyspieszenie cyrkulacji pod ładunkiem, 
− przyspieszenie zmiany kursu pod balastem, 
− przyspieszenie zmiany kursu pod ładunkiem, 
− test „myszkowania”, 
− manewry „zyg-zag” dla różnych wychyleń steru, 
− manewry „człowiek za burtą” pod balastem i pod ładunkiem, 
− przyspieszenie zatrzymania na głębokiej wodzie, 
− charakterystyka zatrzymania na głębokiej wodzie, 
− charakterystyka zatrzymania pod balastem, 
− charakterystyka przyspieszenia ruchu pod balastem i pod ładunkiem. 

2. Manewrowanie na płytkowodziu: 
− cyrkulacja pod balastem, 
− osiadanie w funkcji prędkości statku, 
− maksymalne osiadanie na prędkości, 
− przyrost zanurzenia na przechyle. 

3. Manewrowanie na wietrze: 
− wolny dryf na wietrze. 

4. Manewrowanie bezpieczeństwa cała wstecz: 
− porównanie manewrowości w warunkach niebezpieczeństwa pod balastem  

i pod ładunkiem. 

5. Możliwości działania sterów strumieniowych. 
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6. WYMAGANE INFORMACJE MANEWROWE W PUBLIKACJACH IMO 
[DET NORSKE VERITAS 2003] 

Informacje manewrowe statku zostały opracowane przez Międzynarodową 
Organizację Morską w dokumencie A.601(15). Dane są tam następujące informacje: 
1. Zakres informacji o próbach oraz ich stosowaniu przez statek morski w żeglu-

dze międzynarodowej zawarto w dokumencie Res.A.751(18) [IMO 1993]. 
2. Standardy manewrowania statku, również w dokumencie MSC/Circ.644 [IMO 

2013]. 
3. Uwagi wyjaśniające sposoby wykorzystania standardów na statku. 
4. Informacje o charakterystykach manewrowych statków – Anex Res.A.601(15) 

[IMO 1987]. Opisane są tam trzy pozycje, gdzie powinny być umieszczone 
informacje o manewrowości statku do użytku nawigatora na mostku: 
− karta pilotowa (Pilot Card – C), 
− tablica na mostku (Wheelhouse Poster), 
− poradnik manewrowy (Manoeuvring Booklet). 

2. Zakres informacji o parametrach manewrowych statku obejmuje: 
2.1. Zdolność ruchu (prędkości statku). 

Informacje o prędkości statku mają być aktualne, zdolności ruchu statku  
w różnych nastawach silnika głównego. Próby mają obejmować prędkości 
na czterech nastawieniach silnika: 
− cała naprzód, 
− cała wstecz, 
− wolno naprzód, 
− wolno wstecz. 

2.2. Zdolność zatrzymania statku. 
Informacje o tych zdolnościach powinny być sporządzone na podstawie 
zrealizowanych prób ruchu statku oraz udostępniane na statku. Próby 
powinny obejmować zatrzymanie statku z całej naprzód, zastosowanie 
ruchem silnika wstecz następująco: 
− stała moc wstecz, 
− przy zatrzymaniu pracy silnika. 

2.3. Zdolność zwrotu statku. 
Informacje o zdolności zwrotu statku powinny być określone przy prędkoś-
ciach całych naprzód. Próby zmian kursu należy wykonać w lewo  
i w prawo przy wychyleniu steru o maksymalne kąty, przy stałych 
niezmiennych nastawach pracy silnika głównego na całej naprzód  
w prawo, a po zatrzymaniu statku na całej naprzód w lewo ustawionym 
sterem. Następnie przeprowadzić próbę na pół naprzód z prędkości zerowej 
przy maksymalnych wychyleniach steru w prawo i w lewo. 

2.4. Zdolność zmiany kursu. 
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Informacje na każdym statku powinny obejmować próby dla całej naprzód  
i wolno naprzód przy wychyleniach steru 10° i 20°. Próba „zygzakowa” 
stanowi pomoc do oceny zdolności zmian kursu statku. 

2.5. Zdolność sterowania statku przy małych prędkościach ruchu. 
Informacje te określa się przy bardzo małych stałych prędkościach, tj. 
takich, przy których statek jeszcze reaguje na ster pod balastem i pod 
pełnym ładunkiem. 

2.6. Zdolność stateczności kursowej. 
Informacje o stabilności kursu wykonuje się na podstawie krzywej 
spiralnej w lewo i w prawo. 

2.7. Dodatkowe systemy pomocnicze. 
Czas obrotu stojącego statku o 90° za pomocą działania steru strumienio-
wego. Określenie prędkości do przodu, przy której ster strumieniowy 
jeszcze pracuje efektywnie. 

2.8. Manewry człowieka za burtą (krzywe Williamsona). 

6.1. Prezentacja informacji manewrowych statku 

 Informacje o manewrowości danego statku muszą być widoczne dla obsady 
mostka oraz pilotów wchodzących na mostek statku w rejonach ograniczonych. 
1. Karta pilotowa (Pilot Card). 

Na karcie umieszczonej w czołowej ścianie mostka powinna być umieszczona 
tablica, na której napisane są aktualne parametry manewrowe statku, zgodnie  
z załącznikiem 1 Rezolucji IMO A.605(15). 

2. Tablica na mostku (Wheelhouse Poster). 
Całokształt aktualnych informacji dotyczących charakterystyk manewrowych 
statku, które winny być napisane na tablicy na stałe umieszczonej na mostku. 
Dane powinny być zgodne z informacją IMO w rezolucji A.601(15), załącznik 2. 

3. Poradnik manewrowy (Manoeuvring Booklet). 
Ten poradnik, zawierający cały komplet charakterystyk manewrowych statku, 
powinien znajdować się na statku i być łatwo dostępny dla oficerów nawiga-
cyjnych (pokładowych). W poradniku powinny być wszystkie informacje 
zawarte w tablicy na mostku (WP) oraz inne informacje o manewrowości 
statku. Informacje tam zawarte powinny pochodzić z prób i winny być 
studiowane przez obsługę mostka. Zakres informacji zawartych w Manoeuvring 
Booklet znajduje się w publikacji IMO Rezolucji A.601(15), załącznik 3. 

WNIOSKI 

W każdej podróży morskiej proces planowania i realizacji manewrowania 
odbywa się dwukrotnie w trudnych nawigacyjnie fazach żeglugi, w obszarach 
podejścia do portów. Manewrowanie statkiem przebiega w rejonach ograniczonych 
z udziałem kilku stron jak: piloci, szyprowie holowników, cumownicy na lądzie 
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oraz załogi statków. Dodatkowe utrudnienia mogą stwarzać złe warunki środo-
wiskowe, zakłócające i utrudniające bezpieczny ruch statku na zaplanowanej trasie. 
W tych warunkach wzrasta ryzyko powstania awarii statku i zanieczyszczenia 
środowiska morskiego. Ryzyko powstania awarii może wynikać z błędnego plano-
wania manewrów z powodu braku pewnych informacji o stanie zakłóceń 
środowiskowych w rejonie manewrowania.  

Bezpieczne manewrowanie statkiem wymaga znajomości poszczególnych 
elementów charakterystyki manewrowej statku, związanych z [Kuala 2014]: 
• utrzymaniem stałego kursu statku w ruchu na ograniczonym torze wodnym; 
• zdolnością zmiany kursu w rejonie ograniczonym; 
• utrzymaniem stabilności kursu statku przy małych prędkościach; 
• zdolnością zatrzymania statku na założonej odległości. 

Posiadanie ograniczonych informacji o charakterystyce manewrowania statku, 
w warunkach zakłóceń zewnętrznych działających na statek, może powodować 
wzrost zagrożenia awarii statku. W punkcie 6 wymienione zostały wymagane 
informacje manewrowe statku, określone przez Międzynarodową Organizację 
Morską, opisujące m.in. zakres oraz sposób podawania informacji o parametrach 
manewrowych statku. 

LITERATURA 

1. Coevorden P., Quadvlieg F.H.H.A., 2003, Manoeuvring criteria: more than IMO A751 
requirement alone! MARSIM International Conference on Marine Simulation and Ship 
Manoeuvrability, Kanazawa, Japan. 

2. Crane C.L., 1973, Maneuvering safety of large tankers: Stopping, turning and speed selection, 
Transactions of SNAME, vol. 81, s. 218–242. 

3. Crane C.L., 1979, Maneuvering trials of a 278 000 DWT tanker in shallow and deep waters, 
Transactions of SNAME, vol. 87, s. 251–283. 

4. Det Norske Veritas, 2003, Rules for classification of ships, Part 6, Chapter 8, Nautical Safety. 
5. IMO, 1987, Rezolucja A.601(15), aneks 1, 2, 3. 
6. IMO, 1993, Rezolucja A.751(18). 
7. IMO, 2013, MSC/Circ. 644. 
8. ITTC, 2008, Dictionary of ship hydrodynamics, The International Towing Tank Conference. 
9. Kuala J.A.M., 2014, Revised simulation model for a very large Crude Carrier [VLLC], NTNU, 

Trondheim. 
10. Shigunow V., Papanikolaou A., 2014, Criteria for minimum powering and maneuverability in 

adverse weather conditions, The 14th ISSW, 29.09–1.10, www.shipstab.org/files/Proceedings/ 
ISSW. 

11. Standard Club, 2012, A master’s guide to berthing, 2nd Edition, http://www.standard-club. 
com/media/24148/AMastersGuidetoBerthing2ndedition-2.pdf. 

12. www. pl.scribe.com/doc/17316315/maneuvering – Booklet – simple. 
 



20 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 33, 2018 

 

SHIP MANOEUVRING INFORMATION FOR NAVIGATION PLANNING  
IN RESTRICTED WATERS 

Summary 
 

This paper relates to manoeuvring information used for passage planning in restricted waters. 
Different phases of ship movements in terms of external disturbances have been discussed. Required 
information for passage planning published in the IMO (International Maritime Organization) 
documents has been presented. Finally, the golden rule of ship manoeuverability as a berthing 
guidance for ship masters has been given. 
Keywords: ship manoeuvring, navigation planning, restricted waters. 
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