Metodika soutěžní disciplíny G
Sedlácký víceboj 2019
a) Odhad hmotnosti telete
1. Zadání:
Soutěžící má za úkol co nejpřesněji odhadnout hmotnost určeného telete v kilogramech.
2. Materiální zabezpečení
Tele
Ohrádka
Digitální váha
3. Plnění úkolu
Soutěžící v časovém limitu max. 2 minuty vizuálně odhadne hmotnost určeného telete
s přesností na kg, hodnotu nahlásí rozhodčímu soutěže. Po uplynutí časového limitu 2
minuty už nesmí nahlášenou hodnotu měnit.
4. Hodnocení úkolu
Po splnění úkolu všemi soutěžícími bude tele veřejně zváženo na digitální váze. Pořadí
soutěžících bude určeno podle přesnosti odhadu.
Zodpovídá:

Ing. K. Mařík

b) Převoz pytlů kolečkem
1. Zadání:
Soutěžící má za úkol projet stanovenou dráhu kolečkem, naloženým šesti pytli naplněnými
pilinami.
2. Materiální zabezpečení
Kolečko
6 ks pytlů naplněných pilinami
Vyznačovací kužele
Dřevěná lávka
Stopky
Tabulka pro hodnocení
3. Plnění úkolu
Soutěžící se postaví před vyznačenou čáru start-cíl, na pokyn rozhodčího uchopí kolečko,
stojící ve vyznačeném prostoru, a přejede k vyznačenému prostoru se složenými pytli. Pytle
naloží libovolným způsobem na kolečko a projede slalomem vyznačenou dráhu. Pokud při
průjezdu spadne pytel z kolečka, soutěžící zastaví a pytel znovu naloží – dráhu musí projet
s plným počtem pytlů. Po projetí dráhy složí pytle do vyznačeného prostoru ve třech
vrstvách do kříže, kolečko odstaví také do vyznačeného prostoru a proběhne prostorem
start-cíl.
4. Hodnocení úkolu
Hodnotí se dosažený čas. Pokud soutěžící při průjezdu slalomem vynechá některý kužel, je
každý vynechaný kužel penalizován 10 trestnými sekundami.
Soutěžící je diskvalifikován, pokud:
- nepřiveze do vyznačeného prostoru všechny pytle
- nesloží pytle předepsaným způsobem (3 vrstvy do kříže)
- proběhne prostorem start-cíl, přičemž pytle nebo kolečko nejsou na vyznačených
místech.
Zodpovídá:

M. Latislav

c) Ruční dojení
1. Zadání:
Soutěžící má za úkol v časovém limitu 1 minuty ručně vydojit z atrapy vemene co nejvíce
tekutiny.
2. Materiální zabezpečení
Atrapa vemene
Stolička
Dojačka
Voda
Stopky
Odměrná nádoba
Tabulka pro hodnocení
3. Plnění úkolu
Soutěžící se posadí na stoličku k atrapě vemene. Dojačku má postavenou pod vemenem. Na
pokyn rozhodčího začne ručně dojit. Po uplynutí 1 minuty na pokyn rozhodčího „stop“
okamžitě přestane dojit.
4. Hodnocení úkolu
Hodnotí se množství tekutiny, nadojené v časovém limitu 1 minuty. Za každý nadojený ml
získává soutěžící 1 bod.
Zodpovídá:

H. Pleštilová

Sedlácký víceboj se do celkového hodnocení započítává jako jedna disciplína.

