Pravidlá pre strihanie oviec
1. Súťažiaci
(a) Súťažiaci sa prihlásili a súťažia na vlastné riziko.
(b) Súťažiaci musia byť vhodne oblečení, vrátane obuvi. Na dodržiavanie tohto pravidla dohliada
hlavný rozhodca.
(c) Použitie drog, použitie vnútrožilových tekutín, kyslíka a alkoholu je počas celej súťaže zakázané.
Môžu byť vykonané náhodné testy na takéto látky a ak sa ukážu pozitívne, súťažiaci zaplatí všetky
náklady a bude diskvalifikovaný.
(d) Rozhodca má právo vypnúť stroj a diskvalifikovať ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorého práca
alebo správanie na strihacom pódiu kazí imidž súťaže v strihaní. Rozhodca môže zastaviť súťažiaceho,
ak je jasné, že jeho čas bude výrazne presahovať bežný rozsah.
2. Pravidlá súťaže
(a) Pred každou súťažou sa vykoná losovanie jednotlivých kôl.
(b) Súťažiaci musia mať svoj vlastný strihací stroj s náhonom a nástavcom.
(c) Každý súťažiaci môže mať pripravené dva nástavce, ktoré sú v jeho zodpovednosti. Ak dôjde
k akémukoľvek zastaveniu zavinenému výpadkom elektriny, strojom, alebo ovcou uniknutou inému
súťažiacemu, časová úprava, alebo nové kolo sa vykoná len na základe rozhodnutia hlavného
rozhodcu.
(d) Losovanie stanovísk sa môže vykonať až keď sú ovce v chytacích ohradách. Ak je súťažiaci pri
strojovom strihaní ľavák, jeho ovce budú presunuté na stanovisko pre ľavákov, ak bude k dispozícii.
(e) Súťažiaci môžu za prítomnosti rozhodcu vstúpiť do ohrady, aby vytriedili a prekontrolovali svoje
ovce. Úprava vlny pred a po súťažnom čase (alebo pomocníkom v priebehu) bude penalizovaná.
(f) Súťažiaci môžu pri tejto kontrole požiadať rozhodcu o výmenu ktorejkoľvek ovce, ktorú považujú
za nevhodnú. Rozhodnutie rozhodcu je konečné. Akákoľvek ovca vyradená rozhodcom musí byť
označená a vylúčená z celej súťaže.
(g) Každý súťažiaci musí bez pomoci:
(I) spustiť a vypnúť strojček.
(II) vytiahnuť svoje ovce z ohrady na stanovisku (pokiaľ z bezpečnostných dôvodov nebolo
rozhodnuté inak).
(III) po ostrihaní každú ovcu vypustiť cez otvor.
(V) medzi strihaním jednotlivých oviec vypnúť elektrický strihací strojček.
(h) V zadržiavacej ohrade smie byť len oprávnený pracovník. Táto osoba nesmie napomáhať
súťažiacemu s ovcou, ani ju dvíhať, ani zapínať či vypínať strojček, ani iným spôsobom mu
napomáhať; výnimkou je ohrozenie bezpečnosti.
(i) Súťažiaci musia čakať na stanovisku a môžu mať položené ruky na zatvorených dvierkach a tak
očakávať pokyn štartéra „Štart“.
(j) Po ukončení strihania svojich oviec ostávajú všetci súťažiaci na svojich stanoviskách až do
ukončenia strihania posledným súťažiacim, okrem situácie, ak
(I) potrebujú urgentnú lekársku pomoc.
(II) získali povolenie na opustenie stanoviska od rozhodcu ešte pred zahájením súťažného
kola.
V prípade porušenia tohto bodu je súťažiaci potrestaný 10 celými bodmi.
(k) Súťažiaci nemusia prezentovať svoje ovce rozhodcom v ohrade, môžu však byť požiadaní, aby tak
urobili v nasledovnom kole. Ak tak na požiadanie neurobia, výsledkom bude pokuta vo výške celého
bodu od rozhodcu v ohrade.
3. OVCE
(a) Ovce budú starostlivo vybraté z hľadiska rovnomernosti typu a veľkosti, aby bola zabezpečená
férová súťaž.
(b) Príprava oviec na strihanie musí byť minimálna a jednotná.
4. Meranie času
(a) Súťaž bude meraná časomeračom so samostatnými stopkami pre každého strihača.
(b) Čas každého súťažiaceho sa bude merať od signálu štartéra „ČASOMERAČI PRIPRAVIŤ!,
ROZHODCOVIA PRIPRAVIŤ!, SÚŤAŽIACI PRIPRAVIŤ!, ŠTART!“ až pokiaľ:
(I) strihači neostrihajú ich poslednú ovcu a nevypustia ju do ohrady, nevypnú strojček alebo
nestlačia tlačidlo „STOP“, prípadne nezdvihnú ruku – poradie týchto úkonov nie je rozhodujúce.

5. Rozhodcovia
(a) Pre súťaž je ustanovený hlavný rozhodca, ktorý je zodpovedný za výkon a riadenie súťaže striktne
podľa týchto pravidiel. Rozhodnutie hlavného rozhodcu o akejkoľvek záležitosti neupravenej týmito
pravidlami je konečné.
(b) Ktorákoľvek priamo zainteresovaná osoba môže od rozhodcu žiadať objasnenie ktoréhokoľvek
bodu. Rozhodca môže o danej záležitosti rozhodnúť, alebo ju predložiť rozhodcovskej komisii.
(c) Hlavný rozhodca musí byť povolaný a musí rozhodnúť o akejkoľvek celobodovej pokute podľa
2(k) a 9(b).
(d) Hlavný rozhodca musí pred zahájením súťaže oznámiť, či sa „ponožky“ budú strihať alebo nie
a oznámi príslušné pokuty.
6. Rozhodcovia na pracovisku
(a) Títo rozhodcovia hodnotia:
(I) druhé strihanie vlny.
(II) prácu pred zahájením a po skončení.
(III) ostatné trestné body podľa pravidla 7.
(b) Rozhodcovia na stanoviskách musia v každom kole, semifinále, či finále súťaže začínať na tom
istom stanovisku.
(c) Rozhodcovia na stanoviskách musia rotovať, aby sa všetci súťažiaci podrobili rovnakému
hodnoteniu.
(d) Rotácia rozhodcov na stanoviskách musí pokračovať až do ukončenia práce posledného strihača.
(e) Rozhodcovia musia počas strihania zaznamenávať počet trestných bodov na pridelenú kartu.
(f) Ak je súťažiaci zranený a došlo k vážnemu krvácaniu, rozhodca na stanovisku zastaví súťažiaceho
ak je presvedčený, že to je v záujme súťažiaceho, alebo súťaže.
7. Trestné body na pracovisku
(a) Druhé zastrihnutie – plocha jednej kreditnej karty veľkosti (85 x 55 x 10 mm) sa rovná piatim
trestným bodom. Jeden trestný bod – (85 x 11 x 10mm).
(b) Jeden trestný bod za hodenie vlny na vlnu iného súťažiaceho.
(c) Dva celé body ak utečie ostrihaná, alebo čiastočne ostrihaná ovca. Strihač musí vynaložiť skutočné
úsilie aby ovcu dostal do ohrady. Toto neplatí, ak je ovca správne umiestnená do ohrady a vráti sa na
stanovisko.
(d) Jeden celý bod za prácu súťažiaceho alebo pomocníka pred, alebo po meranom čase (napr. úprava
vlny, vytrhávanie strapcov, a pod.).
(e) Päť celých bodov za každý prípad hrubej práce s ovcou. Body sa pridelia po konzultácii rozhodcov
s hlavným rozhodcom.
8. Rozhodcovia v ohrade
(a) V ohrade budú dvaja rozhodcovia, ktorí budú posudzovať ovce spoločne, alebo samostatne. Pri
samostatnom posudzovaní sa počet rozhodcov rovnomerne rozdelí medzi počet strihaných oviec.
(b) Každý rozhodca v ohrade musí zaznamenať skóre každej jednej ovce do hodnotiacej tabuľky.
(c) Rozhodcovia v ohrade posudzujú ovcu z hľadiska:
(I) neostrihanej vlny.
(II zástrihov do ovce.
(d) Rozhodcovia v ohrade musia zavolať hlavného rozhodcu, aby rozhodol o trestných bodoch podľa
9 (b) a 9 (c), potom posudzujú zvyšok danej ovce.

9. Trestné body v ohrade
(a)
I) ostatky vlny na ovci – jedna kreditná karta rozmeru (85 x 55 x 10mm) – päť trestných
bodov. Jeden trestný bod – (85 x 11 x 10mm).
(II) zástrih do kože – jeden trestný bod za veľkosť zástrihu o priemere 15 mm, alebo
ekvivalentná akumulácia menších chýb.
(III) zástrih do mäsa znamená minimálne päť trestných bodov, plus body za zástrih.
(b) Rozhodca v ohrade musí konzultovať s hlavným rozhodcom o penalizácii súťažiaceho až piatimi
celými bodmi za každý prípad navyše k priradeným bodom, ak:
(I) poreže vemeno a znehodnotí plemennú schopnosť bahnice.

(II) vážne poraní akúkoľvek ovcu tak, že potrebuje chirurgické ošetrenie.
(Rozhodca má právo požadovať zašitie rany i bez uvalenia vyššie uvedených trestných bodov).
(c) Po konzultácii s hlavným rozhodcom môže byť súťažiaci penalizovaný až desiatimi celými
bodmi, ak:
(I) prereže šľachu.
(II) zareže do penisu.
(d) Rozhodca v ohrade rozhodne a zapíše plný počet trestných bodov do krúžku na karte hodnotenia
v ohrade a podpíše ju.
10. Výpočet bodov
Strihanie
Body za čas. 1 bod za každých 20 sekúnd. Pri výpočtoch sa počítajú len celé sekundy.
Body na pracovisku
Celkový počet trestných bodov každého súťažiaceho sa vydelí počtom ostrihaných oviec.
Body v ohrade
Celkový počet trestných bodov v ohrade každého súťažiaceho sa vydelí počtom oviec.
Celé body
Celé body sa nedelia počtom oviec.
Výsledné skóre
Skóre súťažiaceho sa získa súčtom bodov času za strihanie, bodov na pracovisku, bodov v ohrade
a celých bodov. Zvíťazí súťažiaci s najnižším skóre. Časomerači musia mať informáciu o celkovom
počte trestných bodov na pracovisku a v ohrade. V prípade nerozhodného výsledku bude
uprednostnený súťažiaci s najnižším súčtom skóre na pracovisku a v ohrade. Ak bude aj tak
nerozhodný výsledok, uprednostnený bude súťažiaci s nižším skóre v ohrade.
11. Spory
(a) Akékoľvek spory musia byť prednesené rozhodcovskej komisii, ktorej predsedá hlavný rozhodca.
Písomná sťažnosť musí byť podaná do 15 minút od uverejnenia, alebo oznámenia skóre po každej
súťaži. Podávateľ sťažnosti musí pri jej podaní zaplatiť kauciu 15 €, ktorá mu v prípade pre neho
úspešného rozhodnutia bude vrátená.
(b) Osoba/y ktoré podali sťažnosť ju môžu obhajovať pred rozhodcovskou komisiou. Ostatné osoby sa
diskusie nezúčastňujú, pokiaľ nie sú požiadané, alebo pozvané hlavným rozhodcom.
(c) Vo všetkých prípadoch a v akejkoľvek záležitosti nepokrytej týmito pravidlami je rozhodnutie
rozhodcovskej komisie konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich.
12. Dodatočné Informácie
(a) Pri všetkých súťažiach musí byť k dispozícii súprava prvej pomoci, ihla, niť a antiseptické
prostriedky a ak to je možné, musí byť k dispozícii veterinárna služba.
(b) V prípade, ak je udeľovaná cena za najlepšie ostrihané ovce v ohrade, potom musia byť všetky
ovce v ohrade ostrihané v primeranom čase podľa rozhodnutia rozhodcu.
(c) Organizačný výbor by mal podľa možnosti zabezpečiť hodiny, viditeľné súťažiacimi aj divákmi.

