Pravilnik
ZA IZVEDBO DELOVNEGA TEKMOVANJA
IZDELAVA CVETLIČNEGA ŠOPKA
VODJA TEKMOVANJA: Sabina NEMANIČ, 07 39 34 726, sabinanemanic@gmail.com
KRAJ TEKMOVANJA: Prireditveni prostor v centru Trebnjega
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
Poimenske prijave ekip: 30 minut pred začetkom tekmovanja
Člani strokovne žirije:
Strokovno žirijo sestavljajo 3 člani.
1. TEKMOVANJE
Tekmuje se v delovni panogi izdelava cvetličnega šopka.
2. SESTAVA EKIPE IN OPREMA/ORODJE
Ekipo sestavljata tekmovalec in en pomočnik.
3. MATERIAL IN OPREMA/ORODJE ZA IZVEDBO NALOGE
Naloga se izvede z materialom, ki ga zagotovi organizator. Material mora obsegati najmanj 20 cvetov,
zelenje in vezivo. Vrsto cvetov in zelenja določi organizator.
Tekmovalec uporabi samo material, ki ga zagotovi organizator. Drugega materiala ni dovoljeno
uporabljati. Za izdelek je treba porabiti od 70 % do 90 % razpoložljivega materiala. Glede na
zahtevani izdelek in zahtevani način izdelave organizator določi potrebno kvoto porabljenega cvetja.
Tekmovalec in pomočnik si sama zagotovita potrebno orodje za delo.
4. POTEK TEKMOVANJA IN ČAS IZVEDBE
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Vse ekipe istočasno. Vodja ekipe mora 15 minut
pred začetkom tekmovanja predati uradni seznam tekmovalcev, potrjen s strani podjetja. Ekipa mora
biti na tekmovališču najkasneje 15 minut pred začetkom nastopa. Čas izvedbe tekmovanja je 30
minut za pripravo materialov in 30 minut za izdelavo šopka. Organizator lahko določi daljši čas
tekmovanja. Vsi tekmovalci začnejo z delom hkrati. Vsaka tekmovalna ekipa dobi zaprto škatlo z
materialom in vazo. Po zaključenem ocenjevanju mora vsaka ekipa pustiti vazo na prizorišču. V
nasprotnem primeru se ekipo diskvalificira.
5. OPIS NALOGE
Izdelava spiralno vezanega cvetličnega šopka za različne priložnosti.
6. OCENJEVANJE IN TOČKOVANJE
Strokovno žirijo sestavljajo trije strokovnjaki. Vsak član žirije izpolni ocenjevalno listo za vsakega
tekmovalca. Najvišje možno število točk posameznega ocenjevalca je 100, torej lahko vsak
tekmovalec pridobi največ 300 točk.
Kriteriji ocenjevanja so sledeči:
IDEJA 20
- originalnost, izvirnost / kreativnost - interpretacija dane teme / naloge - izbira materialov /
oblikovanje z izbranimi materiali - ustreznost razpoložljivemu času za izdelavo / dokončanje

BARVE 20
- skladnost / prevlada uporabljenih barv - izražanje ideje v barvah - barvna kompozicija (kontrast,
ubranost, pomen barv itd.) - umeščenost barv
KOMPOZICIJA 30
- splošni vtis (oblika, forma, razmerja, optično ravnovesje) - stil - izbira, prevlada in uporaba
materialov (forma, zgradba, struktura, kontrasti, ritem, gibanje, volumen, linije, smeri) - odnos do
materialov
TEHNIKA 30
- čistost - primernost / ustreznost uporabljene tehnike - stabilnost izdelka - fizično ravnotežje zmožnost oskrbe z vodo (če je potrebno) - tehnična zahtevnost / raven
Skupno število možnih točk = 300 (vsak sodnik največ 100).
7. UVRSTITEV TEKMOVALNIH EKIP
Vrstni red tekmovalnih ekip se določi na podlagi doseženega števila točk. Seštevajo se vse točke vseh
članov strokovne žirije. Zmaga ekipa z največjim številom doseženih točk. V primeru enakega števila
doseženih točk dveh ali več ekip se opravi žreb. To pravilo velja samo za prva tri mesta oziroma za
ekipe, ki prejmejo pokal.
8. EKIPE / TEKMOVALCI
Tekmujejo lahko le zaposleni v podjetjih, ki so prijavljena na tekmovanje. Vodje ekip morajo imeti
seboj s strani direktorja podjetja potrjen seznam prijavljenih tekmovalcev. Tekmovalci morajo na
zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov dokazati svojo istovetnost z veljavno
osebno izkaznico oziroma ustreznim veljavnim dokumentom s sliko. Brez navedenih dokazil nastop
na tekmovanju ni mogoč. Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator
tekmovanja ne odgovarja za poškodbe, nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri
delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe. Za osebne predmete in opremo
organizator ne odgovarja.
9. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega
razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja ali pomočnik vodje
tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja ali pomočnika vodje tekmovanja je dokončna. Če se
tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja ali pomočnika vodje tekmovanja, lahko
vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev
razsodišča je dokončna.
10. SPLOŠNA DOLOČILA
V pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in takoj stopi v veljavo.

Vodja tekmovanja
Sabina Nemanič

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

