Příloha: 2

Hodnotící tabulka NAGC - dekorační klasy
Datum:__________________________ Soutěž: _____________________________
Vystavovatel: _____________________ Klas:________________________________
Velikostní kategorie

100
200
300
400
500

Rozměry (cm)

do 5,7
5,7 - 8,9
8,9 - 11,4
11,4 - do14
více než 14

Množství puků

13
15
17
17
17

Otevřené květy

Puky v barvě

Délka stonku (cm)

4
5
6
7
5

3
4
4
5
4

33,0
38,1
43,2
43,2
43,2

Body:

maximální
počet bodů
Krása a přitažlivost
40
1. První dojem diváka
15 ____ jak zapůsobí krásou první dojem při pohledu na mečík
2.Jediněčné rysy
15 ____ nové barvy, tvar květů,okvětných lístků, neobvyklost, vůně
3.Atraktivita barev
10 ____ jasnost, svěžest barev, pigmentace, příjemnost pro oko
Struktura klasu
30
4.Celkový počet puků
3 ____ -1bod za každý pod normou viz horní tabulka
5.Otevřené květy i na půl
3 ____ -1bod za každý pod normou viz horní tabulka
6.Puky v barvě
3 ____ -1bod za každý pod normou, max.-3 viz horní tabulka, -2 body za mnoho.
7.Uchycení květů
3 ____ - náchylnost na vypadávání květů, popraskaný kalich
8.Vzhled a uspořádaní
3 ____ -vidět lodyha, květy otočené nahoru nebo dolů, do stran, shluky, překrytí
9.Stejnoměrnost květů
4 ____ oboustranně stejné, srážka za kombinované uspořádaní, postupné zmenšování
10.Struktúra a délka stonku
4 ____ penalizovat příliš silné, nebo slabé, délka viz horní tabulka -1 za každých -2,5 cm, max. -3
11.Péče o vzhled
2 ____ -1bod za každý odstraněný květ, - spadaný pyl, rovné ukotvení
12.zúžování klasu
5 ____ má být pozvolné,spodek zakulacen,rovnoměrnost puků, neohýbaní do stran
Barva celkem
20
13.Čistota barvy
5 ____ Odpočítávejte za špinavé bezvýrazné, mdlé, nejasné barvy a skvrny,
14.Sytost barvy
5 ____ odpočítávejte nestejnost, nevyrovnanost, nevyváženost, prosakující skvrny a průhlednost
15.Harmonie a kontrast barev 5 ____odpočítat za znaky na hrdle a okraji, bizardní skvrny, zmenšený prašník, barevný kalich
16.Rozložení barev
5 ____ jednotnost barvy květů i barvy skvrn, chaotické barvy pokud to neladí
Struktura celkem
10
17.Profil květu
5 ____ nevhodné prohnutí, vydutí, naklápění, nelíbivá forma tvaru
18.Substance a textura
5 ____ voskovitost, lesk nebo sametovost, - drsný a matný povrch
Celkem 1-18:
+ ______

Doplňující penalizace:
19.Kondice:
-10 _____ svěžest, popáleniny, kousance, poškození
20.Zdravotní stav:
-10 _____ houbové skvrny, podvýživa, nemoci
Celkem 19-20 za penalizace:
- ______
Celkový zisk bodů:
_______

Posuzování tří klasů:

hodnotitel:________________________

Zprůměrujte všechny klasy podle
jednokusového systému a přičtěte až
pět bodů, dle uniformity klasů.
Průměrné body:
___________
Bonus za uniformitu:
___________
Celkové body 3 klasy:
___________

