
Vestigatio Kalmia MMXVI

Partiotaitojen SM-kilpailut

5.-6.3.2016, Turku

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

MANTICA BOTANICA

Rasti: Yö

Sarja/Tehtävä: Si/13, Pu/13

VARTION NIMI JA NUMERO:  Sarja:    Si   Pu

MALLINMUKAISUUS 3,4 p
0,2 p. 0,1 p. 0,0 p.

Ylärima liitos 1 oikea liitos oikea liitos ei liitosta/väärä/
ja se on tiivis mutta rakoja tai heiluu naulattu

Ylärima liitos 2 oikea liitos oikea liitos ei liitosta/väärä/
ja se on tiivis mutta rakoja tai heiluu naulattu

Alarima liitos 1 oikea liitos oikea liitos ei liitosta/
ja se on tiivis mutta rakoja tai heiluu naulattu

Alarima liitos 2 oikea liitos oikea liitos ei liitosta/väärä/
ja se on tiivis mutta rakoja tai heiluu naulattu

Luukun nahkahihnat molemmat vain toinen ei hihnoja/ ei 
kiinnitetty runkoon kiinnitetty runkoon kiinnitetty

Puutappi kiinnitetty ei
alempaan nahkahihnaan tappia

Kansi Kiinnitetty Puuttuu/
ylempään nahkahihnaan väärin kiinnitetty

Kansi Taivutettu ei taivutettu
Pääty 1 muodoltaan muodoltaan lähes pääty puuttuu/

soikea soikea (ainakin puolet) ei soikea
Pääty 2 muodoltaan muodoltaan lähes pääty puuttuu/

soikea soikea (ainakin puolet) ei soikea
Päädyn 1 reiät 2 kpl 1 kpl jotain muuta
Päädyn 2 reiät 2 kpl 1 kpl jotain muuta
Vaneri naulattu päätyyn 1 kauttaaltaan tukevasti pientä rakoilua/löysyyttä aukkoja/ei kiinnitetty
Vaneri naulattu päätyyn 2 kauttaaltaan tukevasti pientä rakoilua/löysyyttä aukkoja/ei kiinnitetty
Vanerin päät menevät päällekkäin lähes päällekkäin tai eivät kohtaa = aukko/

alariman päällä kohtaavat yläriman päällä ei kiinnitetty
Kantohihna kiinnitetty kiinnitetty ei ole 

molemmista päistä vain toisesta päästä kiinnitetty
Kantohihnan nahkaosan punonta täysin oikein ainakin puolet oikein väärin/ei hihnaa
Kantohihnan letitykset molemmat päät letitetty toinen pää letitetty muu/ei lettejä

YHTEENSÄ RASTEJA:

MITTOJENMUKAISUUS 1,5 p
0,2 p. 0,1 p. 0,0 p.

Aukon leveys 120 mm < ± 5 mm ± 5-10 mm > ± 10 mm
Aukon korkeus 80 mm < ± 5 mm ± 5-10 mm > ± 10 mm
Kannen korkeus 110 mm < ± 5 mm ± 5-10 mm > ± 10 mm
Kannen leveys 160 mm < ± 5 mm ± 5-10 mm > ± 10 mm
Kantohihnan nahkapunonta 20cm ± 15 mm > ± 15 mm
Kantohihnan letitys 1 20 cm  ± 15 mm > ± 15 mm
Kantohihnan letitys 2 20 cm ± 15 mm > ± 15 mm
Pääty 1 korkeus 190 mm < ± 5 mm ± 5-10 mm > ± 10 mm
Pääty 2 korkeus 190 mm < ± 5 mm ± 5-10 mm > ± 10 mm

YHTEENSÄ RASTEJA:

EI KILPAILIJOILLE!



Vestigatio Kalmia MMXVI

Partiotaitojen SM-kilpailut

5.-6.3.2016, Turku

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

MANTICA BOTANICA

Rasti: Yö

Sarja/Tehtävä: Si/13, Pu/13

VARTION NIMI JA NUMERO:  Sarja:    Si   Pu

SIISTEYS 2,1 p
0,2 p. 0,1 p. 0,0 p.

Nahkaosat (kannen kiinnitys) kaikki osat siististi vähintään puolet siististi epäsiistit/
leikattu ja kiinnitetty leikattu ja kiinnitetty puuttuu

Puuosat (runko ja päätypalat) viimeistellyn näköiset, vähintään puolet siistit viimeistelemätön/
hiotut ja siistit ja viimeistellyt puuttuu

Ylärima liitos 1 siisti ja viimeistelty viimeistelemätön/
puuttuu

Ylärima liitos 2 siisti ja viimeistelty viimeistelemätön/
puuttuu

Alarima liitos 1 siisti ja viimeistelty viimeistelemätön/
puuttuu

Alarima liitos 2 siisti ja viimeistelty viimeistelemätön/
puuttuu

Aukko siistit viimeistelemättä/
reunat ei aukkoa

Kansi siistit viimeistelemättä/
reunat ei aukkoa

Pääty 1 naulaukset kauttaaltaan siistit väh. Puolet siististi naulattu epäsiisti/puuttuu
Pääty 2 naulaukset kauttaaltaan siistit väh. Puolet siististi naulattu epäsiisti/puuttuu
Alariman päällä olevat naulaukset kauttaaltaan siistit väh. Puolet siististi naulattu epäsiisti/puuttuu
Hihnan nahkaosa kauttaaltaan siisti epäsiisti/puuttuu
Hihnan lettiosat molemmat siistit väh. Puolet siististi letitetty epäsiistit/puuttuu

YHTEENSÄ RASTEJA:

ARVOSTELI:

EI KILPAILIJOILLE!


