OBČINSKO TEKMOVANJE KOSCEV IN GRABLJIC ZA JAZONOV POKAL
TEKMOVANJE GRABLJIC - POSAMEZNO
PRAVILA:
1. Tekmovalke tekmujejo s svojo opremo na izžrebanem grabljišču (kosišču)
2. Grabljišče je dolgo 20 m in široko 3 m (za vse enako).
3. Tekmovalke morajo na grabljišču v pravilnem sorazmerju (širina, dolžina, odmik, poravnava) izdelati 3
»enake« travne kopice.
4. Starta se pred startno štev. grabljišča, ob pridržanih stoječih grabljah, na znak vodje tekmovanja.
5. Grabljice končajo grabljenje pred štartno štev., z dvignjenimi ali pred tekmovalko stoječimi grabljami.
6. Vsako tekmovalko spremlja merilec časa.
7. Kvaliteto ocenjuje tričlanska sodniška ekipa.
OCENJEVANJE GRABLJIC PO ČASU: Dosežen čas se pretvori v sekunde na eno decimalko, kar pomeni istočasno
tudi število odbitnih točk, (manj doseženih točk, pomeni boljši rezultat) Primer: 0,36 min = 36 sekund
oziroma 36 »kazenskih« točk
OCENJEVANJE GRABLJIC PO KVALITETI: Trije sodniki določijo (soglasno uskladijo) oceno kvalitete, najnižja
ocena je 1 in najvišja 5 točk. Razliko do najvišje ocene pomenijo kazenske točke, ki se množijo z 10 in prištejejo
doseženem času.
OCENA OD 1 DO 5
primer: ocena kval. kaz. točke
- čistoča grabljenja
3
- 5 = 2
- poravnava in oblika travnih kopic (»zaščita proti dežju«)
2
- 5 = 3
- sorazmernost postavitve kopic (glede na sredino kosišča)
3
- 5 = 2
- splošen vtis (izvirnost oblačil-kulturne dediščine)
2
- 5 = 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPAJ (seštevek kvalitete ozir. kazenskih točk)
10
- 20 = 10
Ocena kvalitete se odšteje od najvišje možne ocene. Rezultat so kazenske točke, ki jih množimo z 10. Primer:
10 kazenskih točk x 10 sek. = 100 » kazenskih« TOČK
Končni rezultat je seštevek časa in kvalitete (čas v sek. + ( kazenske točke x 10)) Primer: 36 sek. + 100 kaz.
točk iz kvalit. = 136 TOČK
Tekmovalka z najmanjšim številom točk je zmagovalka!
Tekmovalke tekmujejo na svojo lastno odgovornost. S svojim tekmovalnim orodjem je potrebno ravnati
previdno, da ne bi prišlo do poškodb tekmovalca ali drugih udeležencev tekmovanja oziroma prireditve. Po
končanem tekmovanju je potrebno grablje pospraviti na mesto, ki ne bo dostopno do ostalih obiskovalcev. Za
morebitno poškodbo ali odtujitev tekmovalnih rekvizitov, organizator prireditve ne nosi odgovornosti.
Vodja tekmovanja: Robert Ajlec, 031 335 017, robert.ajlec@siol.net
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