
 

 

 
OBČINSKO TEKMOVANJE KOSCEV IN GRABLJIC ZA JAZONOV  POKAL          

 TEKMOVANJE KOSCEV -   POSAMEZNO 
 
PRAVILA: 
1. Tekmovalci tekmujejo s svojo  opremo na izžrebanem kosišču. 
2. Kosišče je dolgo 20 m in široko 3 m (za vse tekmovalce enako). 
3. Tekmovalci kosijo »v skočnik«, kar pomeni, da kosijo v obe smeri. 
4. Kosa mora biti normalne velikosti, vendar rezilo ne sme biti daljše od 90 cm. 
5. Starta se pred startno številko s pokončno postavljeno koso pred tekmovalcem na znak vodje tekmovanja. 
6. Tekmovalci končajo košnjo ob številki parcele z dvignjeno ali pred seboj pokončno  postavljeno koso. 
7. Tekmovalce spremlja merilec časa pod nadzorom tričlanske sodniške ekipe. 
 

OCENJEVANJE KOSCEV 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: 2,31 min. = 151 sek., 
oziroma 151 »odbitnih« točk. 
OCENJEVANJE KOSCEV PO KVALITETI: 
Trije sodniki določijo (soglasno usklajeno) oceno kvalitete. Najnižja ocena za posamezno kategorijo je 1 točka 
in najvišja ocena je 5 točk. Razliko do najvišje ocene pomenijo kazenske točke, ki se množijo s pribitkom 15 in 
prištejejo doseženemu času. 
 

OCENA OD 1   DO   5   TOČK                 primer:       ocena kvalit.         kaz. točke 

-   poravnava kosišča                                                                 3      -        5     =          2 

-   enakost rezi                                                                            2      -        5     =          3 

-   čistoča košnje                                                                        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 skupne kazenske točke, ki jih množimo s 15.  
Primer: 10 kazenskih točk x 15 sek. = 150 »kazenskih« TOČK. 
Končni rezultat je seštevek časa in kvalitete (čas v sek. + (kazenske točke x 15)). Primer: 151 sek. +  150  
kazenskih točk iz kvalitete = 301  TOČK 
Tekmovalec z najmanjšim številom točk je zmagovalec! 

Tekmovalci 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 rezilo zaščititi in kose pospraviti na mesto, ki ne bo dostopno 
obiskovalcem. Za morebitno poškodbo ali odtujitev tekmovalnih rekvizitov organizator prireditve ne nosi 
nikakršne odgovornosti. 

                                                      Vodja tekmovanja: Robert Ajlec, 031 335 017, robert.ajlec@siol.net 

 
 

PRIJAVNICA – KOSCI POSAMEZNO 

Ime in priimek: _______________________________ Roj. datum: ______________ 

Naslov: ______________________________________________________________ 

Tel. št: _____________________ Datum prijave: _____________________________ 

Podpis: ________________ 


