
Sposób u¿ytkowania
i wykonania ¿agli

P³ywanie rekreacyjne 

Œródl¹dowe

P³ywanie regatowe

¯agle High -Tech 

Rejsy Oceaniczne

Rejsy Morskie

¯agle rolowane do masztu

¯agle rolowane do bomu

¯agle pe³nolistwowe

¯agiel Grot - wymiary i sposób ich wykonywania
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Okucie rogu halsowego
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Zamocowanie lików do masztu i bomu

Wymiary w maszcie

Wymiary w bomie

Maszt

Bom

Pe³zacze do likszpary Na liklinê

Informacje o maszcie i bomie

Takielunek topowy
Takielunek 7/8 
Takielunek 9/10 

Producent masztu ..........................
typ - rodzaj profilu: .........................

Producent bomu. ...........................
typ - rodzaj profilu: .........................

Wygiêcie masztu ...........................

Inny - Jaki ? ...............................
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Odleg³oœc od górnej krawêdzi bomu do osi rolki zwrotnej fa³u grota

Odleg³oœæ od tylnej krawêdzi masztu do koñca likszpary w bomie

Odleg³oœæ od koñca likszpary bomu do osi rolki zwrotnej fa³u grota

D³ugoœæ okucia topu masztu 

Odleg³oœæ od pierwszej refbanty górnej krawêdzi bomu do 

Odleg³oœæ od górnej krawêdzi bomu do drugiej refbanty

Odleg³oœæ od górnej krawêdzi bomu do trzeciej refbanty

 Odleg³oœc od noku bomu do achtersztagu mierzona w poziomie

Odleg³oœc od tylnej krawêdzi masztu do œrodka oczka w rogu halsowym

Odleg³oœc od górnej krawêdzi bomu do górnej krawêdzi wyciêcia likszpary w  maszcie

Odleg³oœæ od górnej krawêdzi bomu do œrodka oczka  w rogu halsowym

Strza³ka wygiêcia liku tylnego

Wyniki wykonanych obmiarów

Krój ¿agla 
 

Materia³ na ¿agiel
Arkusz krój ¿agla 1 - 4

.

R3

Dacron Laminat

Pe³zacze na szynê 
zewnêtrzn¹

Maszt

Bom

Maszt

Bom
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