Vestigatio Kalmia MMXVI
Partiotaitojen SM-kilpailut
5.¬–6.3.2016, Turku

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA
MARY GALLEY

Rasti: Yö
Sarja/Tehtävä: Si/6, Pu/6

MALLINMUKAISUUS 5,6 p.
FOKKAMASTO 2 p.
Fokkamasto
Fokkamaston
raakapuut
Fokkamaston korkeus
isomastoon nähden
Fokkamaston purjeet

EI KILPAILIJOILLE!
0,3 p.

kiinnitetty
3 kpl

raakapurje 1 kiinnitetty
raakapurje 2 kiinnitetty
molemmat kiinnitetty
hyväksyttävästi

molemmat skuutit
kiinnitetty hyväksyttävästi
kyllä

ISOMASTO 1,5 p.
Isomasto

Isomaston raakapurjeet
Isomaston sivustaagit
Isomaston skuutit

toinen kiinnitetty
hyväksyttävästi

molemmat skuutit
kiinnitetty hyväksyttävästi

Haruspurjeen
skuutit
Kokkapuu kiinnitetty

Isomaston raakapuut

0,1 p.

haruspurje
kiinnitetty narulla

Fokkamaston sivustaagit
Fokkamaston skuutit

0,2 p.
masto kiinnitetty
runkoon
kiinnitetty
2 kpl
lyhyempi

kiinnitetty
3 kpl
raakapurje 1 kiinnitetty
raakapurje 2 kiinnitetty

masto kiinnitetty
runkoon
kiinnitetty
2 kpl

molemmat kiinnitetty
hyväksyttävästi
molemmat skuutit
kiinnitetty hyväksyttävästi

0,0 p.
mastoa ei kiinnitetty
jotain
muuta
pidempi tai samankorkuinen/
mastoa ei kiinnitetty
haruspurjetta ei
kiinnitetty
raakapurje 1 puuttuu
raakapurje 2 puuttuu
molemmat staagit
kiinnittämättä
toinen tai molemmat
skuutit kiinnittämättä
toinen tai molemmat
skuutit kiinnittämättä
ei

mastoa ei kiinnitetty

toinen kiinnitetty
hyväksyttävästi

Arvosteli: __________________________________________________________________________

jotain
muuta
raakapurje 1 puuttuu
raakapurje 2 puuttuu
staageja ei
kiinnitetty
toinen tai molemmat
skuutit kiinnittämättä

Vestigatio Kalmia MMXVI
Partiotaitojen SM-kilpailut
5.¬–6.3.2016, Turku

RUNKO JA TELINE 2,1 p.
Rungon muoto
Rungon muoto
Rungon skuuttispisteet
(=naulat)
Staagit ja skuutit kiinnitetty
omiin skuuttipisteisiinsä
Teline

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA
MARY GALLEY
runko on oikean mallinen
keulasta
runko oikean
mallinen perästä

runko lähes oikean
mallinen keulasta
runko melko
oikean mallinen perästä
8 kpl skuuttipisteitä
oikeilla paikoilla
kaikki kiinnitetty
oikeisiin pisteisiin

laiva seisoo
kahden tuen varassa
molemmat tuet kiinnitetty
tasaiseen aluslautaan

Lippu
Keula-perä staagi

Rasti: Yö
Sarja/Tehtävä: Si/6, Pu/6

Kiinnitetty
kulkee mastojen ja mesaanin
puomin ja kahvelin kautta

laiva seisoo
yhden tuen varassa
väärän mallinen aluslauta/
vain toinen tuki kiinnitetty
ei kulje yhden maston tai
puomin tai kahvelin kautta

jotain muuta
jotain muuta
yksi tai useampi puuttuu/
pisteitä liikaa
kaksi tai useampi kiinnitetty
väärin/puuttuu/on liikaa
jotain muuta
jotain muuta
Ei ole kiinnitetty
useampi kuin yksi
kiinnitys puuttuu

SIISTEYS 1,4 p.
Purjeet

kaikki purjeet
kiinnitetty siististi
kaikki mastot kiinnitetty
runkoon tiiviisti
kaikki skuutit
kiinnitetty siististi
kaikki staagit
kiinnitetty siististi
naulattu siististi

Mastot
Skuuttien kiinnitys
Staagien kiinnitys
Rungon kiinnityspisteet
Kokkapuun liitos runkoon
Rungon viimeistely

viimeistelty, siisti pinta
0,3 p.

0,2 p.

vähintään puolet purjeista
kiinnitetty siististi
enintään yksi masto
hutera/kiinnittämättä
vähintään puolet skuuteista
kiinnitetty siististi
vähintään puolet staageista
kiinnitetty siististi
enintään yksi naulattu
epäsiististi/puuttuu
siisti liitos
hiottu, mutta osittain
epätasainen
0,1 p.

Yht. kpl
Arvosteli: __________________________________________________________________________

jotain muuta
useampi kuin yksi masto
hutera/kiinnittämättä
jotain muuta
jotain muuta
jotain muuta
epäsiisti tai löysä liitos/
liitos puuttuu
jotain muuta
0,0 p.

