REGULAMIN KONKURSU
„XX ZŁOTA KOSA” PIĄTKOWICE 2022
żęcie sierpem i koszenie kosą, młócenie cepem, klepanie kosy
Organizatorzy: Sołectwo Piątkowice; Urząd Gminy Łambinowice; Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łambinowicach
Termin: 16 lipca 2022r.
Cel: zwiększenie zainteresowania tradycjami wiejskimi, dziedzictwem kulturowym i zasobami przyrodniczymi
wsi, promocja gminy wiejskiej Łambinowice .
Miejsce: Piątkowice, gmina Łambinowice (na trasie Nysa-Łambinowice), łan zboża przy boisku sportowym
w centrum wsi

Rodzaj zboża: żyto
Uczestnicy: drużyny reprezentujące sołectwo, gminę lub związek gmin
Lp. Konkurencja
1. Żęcie sierpem* ( indywidualnie – 1 osoba )
2.
3.
4.

Punktacja
według czasu i jakości

Koszenie kosą * ( kosiarz i 2 pomocnicy do według czasu i jakości
wiązania i ustawiania snopków)
Młócenie cepem ( 2 osoby )
ilość wymłóconego zboża w kg w czasie 2 minut
Klepanie kosy ( indywidualnie – 1 osoba )
Jakość; czas - 20 minut

*) obowiązuje własny sprzęt
NAGRODY
Nagrody w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane indywidualnie dla uczestników poszczególnych
konkurencji oraz drużynowo w klasyfikacji ogólnej (suma punktów drużyny we wszystkich konkurencjach).
Konkurencje będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów (w składzie co najmniej
3 osoby), decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Nagradza się 3 pierwsze miejsca. W uzasadnionych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo innego
podziału nagród, jak również przyznania dodatkowych nagród za kolejne miejsca.
NAGRODY SPECJALNE:
Za prezentację drużyny podczas Turnieju (np. strój, śpiew, pojazd którym drużyna przybyła na żniwa np. wóz,
bryczka, ustrojony ciągnik).
Punktacja w kategorii prezentacja drużyny: pojazd 0-3 pkty, ubiór 0-3 pkty, prezentacja (śpiew, występ itp.) –
0-4 pkty
Nagradza się 3 pierwsze miejsca. W uzasadnionych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo innego
podziału nagród, jak również przyznania dodatkowych nagród za kolejne miejsca.
TERMIN ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA do dnia 30 czerwca 2022r. – Urząd Gminy Łambinowice
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie będą przyjmowane tylko po indywidualnym uzgodnieniu z
organizatorem.
tel.: 77 4311300, fax.: 77 4311346 lub e-mail: promocja@lambinowice.pl
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, mailowo lub na załączonym formularzu
Uwaga!
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zostaną przeprowadzone konkurencje możliwe
do wykonania pod namiotem np. klepanie kosy, młócenie cepem, ładowanie i noszenie worków ze zbożem
na czas, wiązanie powróseł itp.

TECHNICZNE ZASADY OCENY KONKURSU
1)Zasady przeprowadzenia konkurencji i ich ocena.
a) Żęcie sierpem
Jedna osoba kosi zboże na wcześniej wylosowanym poletku, wiąże je w snopki i ustawia kopki.
Ocenie podlega czas i jakość.
Punkty za czas przyznawane są w zależności od liczby startujących: ostatni czas = 1 pkt., przedostatni = 2pkt
itd.
Ocenie jakościowej podlega: ściernisko – równe, kłosy dokładnie pozbierane, kopki – dobrze związane , nie
rozsypujące się snopki ustawione na sztorc
Punkty za jakość: 1-10
Obowiązuje własny sierp!
b) Koszenie kosą (żyto)
3 osobowa drużyna w składzie: 1 kosiarz + 2 osoby do wiązania zboża, na wylosowanym poletku kosi zboże,
zbiera, wiąże je w snopki i ustawia kopki.
Ocenie podlega czas i jakość.
Punkty za czas przyznawane są w zależności od liczby startujących: ostatni czas = 1 pkt., przedostatni = 2pkt
itd.
Ocenie jakościowej podlega: ściernisko – równe, kłosy dokładnie pozbierane, kopki – dobrze związane , nie
rozsypujące się snopki ustawione na sztorc
Punkty za jakość: 1-10
Obowiązuje własna kosa!
c) Młócenie cepem
Drużyna dwuosobowa młóci wylosowane snopki – 6 szt. na drużynę. Czas trwania konkurencji 2 minuty. Po
upływie czasu zawodnicy zbierają wymłócone zboże, przesiewają je przez sito. Następnie zboże poddaje się
ważeniu.
Ocenie podlega waga wymłóconego zboża: najmniejsza waga – 1 pkt., przedostatnia wartość – 2 pkt., itd.
Ocenie jakościowej podlega technika młócenia (zgranie zawodników, rytm)
Punkty za jakość: 1-10
Organizator zapewnia cepy!
d) Klepanie kosy
Jedna osoba w czasie 20 minut klepie nową fabryczną kosę, którą zapewnia organizator.
Ocenie podlega jakość wyklepanej kosy: długość i szerokość wyklepania oraz technika.
Punkty za jakość: 1 -10
Organizator zapewnia nowe kosy!
2. Oceny dokonuje komisja konkursowa w składzie co najmniej 3-osobowym.
Do przeprowadzania konkurencji sędziowie mają do pomocy do 10 sędziów technicznych nie posiadających
prawa oceny konkurencji. Punkty uzyskiwane podczas konkursu odnotowywane są na karcie drużyny.
Podczas konkursu uczestnicy zdobywają punkty indywidualnie za poszczególne konkurencje. W każdej
konkurencji nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Suma punktów z poszczególnych konkurencji składa się na
punktację generalną i stanowi podstawę do przyznania drużynie Brązowej, Srebrnej oraz Złotej Kosy. W
klasyfikacji generalnej dodatkowo również nagradza się 3 pierwsze miejsca. W uzasadnionych sytuacjach
organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, jak również przyznania dodatkowych nagród za
kolejne miejsca.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

ZGŁOSZENIE
do udziału w XX Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyjnymi
„XX ZŁOTA KOSA 2022” W PIĄTKOWICACH
16 lipca 2022r.
SOŁECTWO lub
GMINA lub
ORGANIZACJA
SKŁAD DRUŻYNY

proszę podać liczbę osób

KONKURENCJE

zaznaczyć X przy konkurencjach, w których drużyna weźmie udział

ŻĘCIE SIEREM
KOSZENIE KOSĄ
MŁÓCENIE CEPEM
KLEPANIE KOSY

................................................
Podpis/pieczęć zgłaszającego

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, mailowo lub na załączonym formularzu
do dnia 30 czerwca 2022r.
Kontakt:
Urząd Gminy Łambinowice: tel/fax 77/4311300, 77/4311301, 77/4311462, fax 77/4311346
e-mail promocja@lambinowice.pl
Grzegorz Fornalik: tel. 698686899
Uczestnicy Turnieju mogą zostać objęci przez organizatorów ubezpieczeniem NW pod warunkiem wcześniejszego podania
niezbędnych danych (imię i nazwisko ubezpieczanego, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).
Ubezpieczenie NW nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem uczestnictwa w Turnieju. W razie decyzji o objęciu
ubezpieczeniem uczestników Turnieju należy podać niezbędne dane do 30.06.2022r. Osoba do kontaktu: Jolanta
Mierzyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach; tel./ fax 77/4311635

