HRVATSKI KUP FLORISTA 2018.
POZIV NA SUDJELOVANJE

Međunarodna vrtna izložba FLORAART održat će se na prostoru jezera Bundek od
28. svibnja do 3. lipnja 2018. U sklopu izložbe održava se natjecanje florista Hrvatske.
Pozivamo sve kreativce, vizionare, cvjetne sanjare, sve koji znaju i imaju dara da nam se
pridruže. Pozivamo i sve ostale ljubitelje cvijeća na uživanje u najsuvremenijim trendovima u
aranžiranju cvijeća.
Natjecanje započinje u četvrtak, 31. svibnja, u 12:00 sati u velikom šatoru na jezeru Bundek.

NATJECATELJSKE DISCIPLINE
1. OSOBNA PREZENTACIJA
2. SLOBODNI STIL STRUČKA
3. VJENČANI STRUČAK
4. ARANŽIRANJE STOLA

vrijeme izrade
(12:00 – 14:00)
(14:15 – 15:00)
(15:30 – 16:30)
(16:45 – 18:00)

120 min
45 min
60 min
75 min

Aranžiranje cvijeća pred gledateljstvom započinje natjecateljskom disciplinom OSOBNA
PREZENTACIJA, gdje se natjecatelji prezentiraju originalnim odabirom cvijeća i materijala
kroz različite forme konstrukcija i instalacija.
SLOBODNI STIL STRUČKA
Natjecatelji po osobnom odabiru donosi cvijeće i pomoćni materijal za izradu stručka.
Izrađeni stručak treba nakon izrade postaviti u vazu (stalak) koju donosi natjecatelj. U
stručku mora prevladavati rezano cvijeće.
VJENČANI STRUČAK
Natjecatelj po osobnom odabiru donosi cvijeće i pomoćni materijal za izradu vjenčanog
stručka. Dozvoljeno je 2/3 cvijeća i zelenila pripremiti prije početka natjecanja (formirati
veličinu, staviti na žicu, omotati i sl.). Preostala 1/3 cvijeće i zelenila te sama izrada spada u
dio natjecanja na licu mjesta. Izrađeni stručak prezentira se u vazi (stalku) koju donosi
natjecatelj.

ARANŽIRANJE STOLA PO VLASTITOM IZBORU
Za ovu temu natjecatelji donose sve što je potrebno za izradu.
Nakon završetka izložbe organizator svakom natjecatelju isplaćuje 2.000 kn potpore za
troškove natjecanja. Molimo natjecatelje da pri odabiru cvijeća i zelenila obrate pozornost na
trajnost i kakvoću biljnog materijala.

RADNE UPUTE
U četvrtak, 31. svibnja u 11:00 sati je okupljanje natjecatelja i organizatora ispred velikog
šatora gdje se izvlače natjecateljska mjesta. Predviđeni prostor za svakog natjecatelja je cca.
10 m² i označen je brojem.
Natjecatelji unose sav potrebni materijal u označeni radni prostor i priprema se za natjecanje
koje započinje točno u 12:00 sati. Vrata kupole su okruglog otvora promjera 2 m. Ukoliko
natjecatelj nema stol (stalak) treba se obratiti organizatoru prilikom prijave na natjecanje. Svaki
natjecatelj ima pravo na asistenta koji mu pomaže u pripremi. Prije početka natjecanja asistenti
moraju napustiti radni prostor i tijekom natjecanja im nije dozvoljen kontakt s natjecateljem.
Upotreba imitacije cvijeća nije dozvoljena. Po završetku natjecanja radni prostor treba urediti.

OCJENJIVANJE
Stručni ocjenjivački sud od tri člana ocjenjuju radove prema međunarodnom 100 bodovnom
sustavu, utvrđenom od strane FEUPF. Najveća ocjena za jedan rad (temu) je 100 bodova.
Najveći mogući zbroj bodova je 400.

Kriteriji ocjenjivanja:
1.

2.

3.

Ideja
•
•
•
•
Boja
•
•
•
•

20 bodova
originalnost, jedinstvenost, kreativnost
izvedba zadatka / teme
izbor materijala / oblikovanje odabranih materijala
usklađenost sa zadanim vremenom
20 bodova
odnos i zastupljenost boja
izražavanje ideje bojama
kompozicija boja
razmještaj boja

Kompozicija
•
ukupni dojam
•
stil
•
izbor i zastupljenost materijala
•
poštivanje materijala

30 bodova

4.

Tehnika
•
čistoća izrade
•
primjerenost odabrane tehnike rada
•
stabilnost rada
•
ravnoteža rada
•
mogućnost primjene vode
•
tehnička razina složenosti rada

30 bodova

Stručni sud od tri člana promatra i ocjenjuje natjecatelje za vrijeme izrade. Svaki pojedini rad
ocjenjuje se nezavisno od strane članova suda. Kad članovi suda završe ocjenjivanje i zbroje
bodove, potpisuju liste i uručuju ih voditeljici natjecateljskih sudova.
Za svaku temu dodjeljuje se I., II. i III. mjesto.
Pobjednik 'Hrvatskog kupa florista' postaje natjecatelj koji osvoji najveći broj bodova (zbroj
bodova svake pojedine natjecateljske discipline).
Natjecanje završava u 18:00 sati, a proglašenje pobjednika je u 20:00 sati u istom prostoru.
Dodjela nagrada održat će se u gradskoj rezidenciji Dverce.
Prijavnica se nalazi ovdje. Potrebno ju je ispuniti i poslati najkasnije do 5. svibnja 2018.
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