PRAVILNIK 6 ICE CARVING
Tekmovanje v izdelava ledene skulpture
PRAVILA TEKMOVANJA ZA UDELEŽENCE
Tekmovanja v izdelavi ledene skulpture v živo. Na ICE CARVING se lahko prijavijo tekmovalci, ki
so dopolnili 18 let. Tekmovalec tekmuje individualno, brez pomočnika.
• Tema: skulptura po lastni zamisli, ki jo je ob oddaji prijave na tekmovanje obvezno
prijaviti s primernim nazivom (imenom)
• Za pripravo ledene skulpture ima tekmovalec na razpolago kos ledu v velikosti
100x50x25 cm.
• Čas izdelave ledene skulpture - carvanja 3 ure.
• Na voljo je osnovno orodje: električna žaga in dleta.
• Specialno orodje si vsak tekmovalec priskrbi sam.
• Pred tekmovanjem tekmovalec vodji tekmovanja odda potrebno dokumentacijo skico skulpture, ki se mora ujemati z najavljeno temo oddano ob prijavi.
Izvedba tekmovanje:
Tekmovalec pristopi k tekmovalnemu prostoru, kjer je zanj pripravljen blok ledu (po pravilniku)
in osnovno orodje. Ostalo orodje si tekmovalec pripravi in ob znaku vodje tekmovanja prične z
delom.
Tekmovalec je dolžan poskrbeti za osebno varnostno opremo, kot so rokavice, škornji, očala,
rokavi in varovanje sluha - element priporočen, vendar ni obvezen.
Vsak tekmovalec je odgovoren za svojo lastno varnost, kot tudi varnost drugih tekmovalcev in
širše javnosti
V primeru da vodja tekmovanja ugotovi, da varnost ni zagotovljena, lahko tekmovalca ustavi
Tekmovalec ima za obdelovanje na voljo en blok ledu (100x50x25). Uporaba dodatnega ledu in
drugih pripomočkov je prepovedana.
Skulptura je izdelana po osnovni predloženi skici in je končana v predviden času po pravilniku
tekmovanja. V primeru zamude se tekmovalcu odbijajo točke in sicer za vsake tri minute
zamude ena točka.

Končan izdelek bo postavljen na ogled obiskovalcev po vnaprej dogovorjenem razstavnem
prostoru z osvetlitvijo.
Odlom ledu: v primeru, da se tekmovalcu med delom odlomi večji kos ledu, lahko vodja
tekmovanja odobri zamenjavo, s tem, da se vsi deli prvega bloka odstranijo, na tekmovalno
mesto pa se postavi nov blok ledu.
Čas teče naprej in se ne ustavi, kar pomeni, da mora tekmovalec z delom zaključiti v
predpisanem času pravilnika.
KRITERIJ za ocenjevanje v kategoriji
1. Podrobnosti in detajli izdelave skulpture. Ali je, glede na pogoje dela in razpoložljivega
časa tekmovalec maksimalno izdelal detajle skulpture?
2. Končni izgled. Ali ima skulptura čist končni videz, ki ga poudarja kristalni videz ledu?
3. Tehnika strukture. Kako spretno je tekmovalec uresničil strukturo skulpture, glede
na priloženo skico.
4. Simetričnost in propocionalnost skulpture. Ali je skulptura simetrična in
proporcionalna, glede na predloženo skico?
5. Izkoristek ledu. Kako dobro je tekmovalec izkoristil razpoložljivo količino ledu v
izdelanem izdelku ?
6. Ustvarjalnost: Ali je tekmovalec v skulpturo vdelal nove ideje, oblike, tehnike in
izbrane teme, ki predstavlja napredek v umetnosti ice carvinga?
7. Umetniški vtis: Ali končni ledeni izdelek daje umetniški vtis?
Skupaj

100 točk

Glede na število osvojenih točk se razglasijo rezultati po navedenem kriteriju.
• priznanje za sodelovanje do 69 točk
• bronasto priznanje za sodelovanje, če dosežeta 70 - 79 možnih točk;
• srebrno priznanje za sodelovanje, če dosežeta 80 - 89 možnih točk in
• zlato priznanje za sodelovanje, če dosežeta nad 90 možnih točk.
V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk razglasijo in podelijo
bronasta, srebrna in zlata medalja za osvojeno mesto.
V kategoriji tekmovanja se glede na število doseženih točk razglasijo in podelijo bronasta,
srebrna in zlata medalja za osvojeno mesto.

Tekmovalcu bo po izvedenem tekmovanju na razpolago vodja tekmovanja za komentarje
izdelane ledene skulpture
Vodja tekmovanja: Miro RISMONDO
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