REGULAMIN XIV POWIATOWEGO KONKURSU ORKI

1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród rolników znajomość zasad tradycyjnej orki
zagonowej i jest prowadzony wg procedur konkursowych z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa pracy.
2. Organizatorzy konkursu
Starosta Brzeziński.
3. Miejsce i organizacja konkursu
a) konkurs będzie zorganizowany 20 sierpnia 2022 r., o godz. 9:00 w Gospodarstwie
Rolnym w miejscowości Paprotnia 54.
b) konkurs przeprowadzi powołana komisja .
4. Skład Komisji Konkursowej.
- Przewodniczący

- Członkowie Komisji

5. Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie będą mogli wziąć udział rolnicy, członkowie ich rodzin, rolnicy
mieszkający na terenie innego Powiatu, a posiadający ziemię na terenie Powiatu
Brzezińskiego oraz pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie rolnym – posiadający
uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolnym. Uczestnicy wykorzystują własny
sprzęt.
6. Przebieg Konkursu
Przed rozpoczęciem konkursu dokonuje się losowania działek. Sposób wykonania orki
jest zależny od rodzaju pługa (pług obrotowy lub zagonowy). Do wyznaczenia
pierwszej bruzdy po prawej stronie działki można posłużyć się tylko dwiema
tyczkami. Użycie sznurka lub innych przyborów znakujących nie jest dozwolone.
Następnie uczestnik konkursu dokonuje orki samodzielnie z zachowaniem głębokości
20 cm.

1. Ocena rozpoczęcia orki:
a) Ocena pierwszego przejazdu (pług do orki zagonowej rozpoczęcie orki metodą
podwójnej bruzdy),
b) Wyznaczenie linii zagłębienia i wyciągnięcia pługa.
2. Zachowanie wyznaczonej głębokości orki,
3. Zachowanie prostoliniowości orki,
4. Szerokość i kształt niezaoranego pasa przed ostatnim przejazdem,
5. Ocena wyglądu zaoranej powierzchni pola,
6. Przykrycie resztek pożniwnych,
7. Zgodność granic orki z wyznaczonymi granicami działki,
8. Ocena wyoranej końcowej brudy,
9. Ocena zakończenia orki na wyznaczonej działce,
10. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przygotowywania i
wykonywania orki.
7. Kryteria
1) Liczba punktów od 0 – 10 za każde wyznaczone zadanie,
2) Każdy z uczestników konkursu otrzyma kryteria oceny,
3) Komisja poinformuje uczestników XIII Powiatowego Konkursu Orki o jego
wynikach i nagrodzi laureatów po zakończeniu konkursu w dniu 20 sierpnia
2022 r.
8. Fundatorzy Nagród:
9. Honorowy Patronat przyznany przez:
10. Patronat medialny

