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VARTION NIMI JA NRO:
RUNKO
Keulan muoto
Rungon pituus 20 cm
perästä keulan kärkeen
Rungon leveys pohjassa 8 cm
laivan keskikohdalla
Kyljet pyöristetty

MASTOT
Mastojen kiinnitys

Rasti: Telineet
Sarja/Tehtävä: OrVi/10

SARJA: Or Vi
0,4 p.
selkeä kapeneva
keula

0,3 p.

molemmat kyljet
kauttaaltaan pyöristetty
max 1,2 p.
0,4 p.
kaksi mastoa
kiinnitetty upottamalla

Mastojen välinen
etäisyys 10 cm
Maston 1 korkeus 18 cm
kannen tasosta
Maston 2 korkeus 18 cm
kannen tasosta
Lippu

0,3 p.

0,2 p.
jotain keulaksi
tunnistettavaa
< ± 10 mm

0,1 p.

± 10-15 mm

< ± 10 mm

± 10-15 mm

vain toinen kylki pyörisitetty
kauttaaltaan

molempia tai toista kylkeä
yritetty pyöristää

0,2 p.
yksi masto
kiinnitetty upottamalla
< ± 5 mm

0,1 p.

EI KILPAILIJOILLE!
0 p.
jotain
muuta
jotain
muuta
jotain
muuta
jotain
muuta

< ± 7 mm

± 7-15 mm

0 p.
jotain
muuta
jotain muuta/kaikkia
mastoja ei kiinnitetty
jotain muuta

< ± 7 mm

± 7-15 mm

jotain muuta

± 5-10 mm

kiinnitetty
takimmaiseen mastoon

kiinnitetty väärin tai
puuttuu

max 1,4 p.
STAAGIT
Keulasta perään
kulkeva tukinaru
Maston 1 vantit

0,4 p.
kiinnitetty keulaan, perään
ja kumpaankin mastoon

0,3 p.

0,2 p.

kaksi vanttia kiinnitetty
maston kummallakin sivulla
molemmat vantit kiinnitetty
naulalla runkoon
kaksi vanttia kiinnitetty
maston kummallakin sivulla
molemmat vantit kiinnitetty
naulalla runkoon

Maston 2 vantit

max 1,2 p.

0,1 p.
kiinnitetty vain
osittain tai puutteellisesti
vain yksi vantti
kiinnitetty

vain yksi vantti
kiinnitetty

0 p.
narua ei kiinnitetty/
naru puuttuu
ei vantteja
1 tai 2 vantti väärin
kiinnitetty/ei vantteja
ei vantteja
1 tai 2 vantti väärin
kiinnitetty/ei vantteja
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PURJEET
Yläreunastaan raakapuuhun
kiinnitettyjen purjeiden lkm
Mastoon kiinnitettyjen
raakapuiden lukumäärä
8 cm x 5 cm kokoisia purjeita
(± 5 mm molempiin mittoihin)
8 cm mittaisia raakapuita
(± 5 mm)

Rasti: Telineet
Sarja/Tehtävä: OrVi/10

0,4 p.
6 kpl

0,3 p.
4-5 kpl

0,2 p.
3 kpl

0,1 p.
1-2 kpl

0 p.
0 kpl

6 kpl

4-5 kpl

3 kpl

1-2 kpl

0 kpl

6 kpl

4-5 kpl

3 kpl

1-2 kpl

0 kpl

6 kpl

4-5 kpl

3 kpl

1-2 kpl

0 kpl

max 1,6 p.
Huom! Irtopalat arvostellaan eli purjeiden ei tarvitse olla kiinnitetty raakoihin kokoa arvosteltaessa, maston ei tarvitse olla kiinnitetty runkoon kiinnitettyjen raakapuiden
määrää arvosteltaessa, raakapuiden ei tarvitse olla kiinnitetty oikeaa pituutta arvosteltaessa, jotta tästä kohdasta voi saada pisteet!
SIISTEYS
Runko
Mastot

0,4 p.

0,3 p.

Purjeet

kaikkien purjeiden
kiinnitys siisti

1-2 purjeen
kiinnitys epäsiisti

0,2 p.
siisti pinta, hiottu
mastot eivät heilu

Keula-perä staagi (tukinaru)
Maston 1 vantit

siisti pinta
3-4 purjeen
kiinnitys epäsiisti
kireä, ei hapsota
päät siistit, ei
hapsota, kireä
päät siistit, ei
hapsota, kireä

Maston 2 vantit
max 1,6 p.
Puuttuva kiinnitys lasketaan epäsiistiksi kiinnitykseksi.
RASTEJA YHTEENSÄ:

Arvosteli: __________________________________________________________________

0,1 p.
epätasainen ja karhea
mastot heiluvat hieman/
toinen mastoista heiluu
epätasainen ja karhea
5 purjeen
kiinnitys epäsiisti
löysä TAI päät
hapsottavat
päät hapsottaa TAI
vantit löysällä
päät hapsottaa TAI
vantit löysällä

0 p.
lommoja ja tikkuja
mastot irtoamaisillaan/
ei kiinnitetty
lommoja ja tikkuja
kaikki purjeet
kiinnitetty epäsiististi
löysä JA päät hapsottaa/
staagia ei kiinnitetty
päät hapsottaa JA vantit
löysällä/ei kiinnitetty
päät hapsottaa JA vantit
löysällä/ei kiinnitetty

