PRAVILA ZA ZLATO RACO
I.SPLOŠNO
1. Za Zlato raco se lahko potegujejo vsi prinašalci, ki uspešno opravijo najmanj en delovni
test za Zlato raco v posameznem koledarskem letu in imajo potrdilo o opravljenem
vodnem delu.
II. SISTEM TOČKOVANJA IN RAZVRSTITEV
1. V skupnem seštevku se upošteva najboljše rezultate s polovice (50%) delovnih testov za
Zlato raco v koledarskem letu, pri čemer se v primeru lihega števila testov število
merodajnih zaokroži navzgor. Če je bilo na primer v koledarskem letu 5 delovnih testov
za Zlato raco, se v skupnem seštevku upoštevajo rezultati z najboljših treh.
2. Iz spodnje tabele je razvidno, koliko točk je vreden rezultat v posameznem razredu.
Zmagovalec posameznega razreda prejme dodatno točko.
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3. Tekmovalce se razvrsti glede na skupni seštevek točk po zgornji tabeli, upoštevaje
najboljšo polovico delovnih testov za Zlato raco v koledarskem letu. V primeru enakega
števila točk se pse nadalje razvrsti glede na skupni seštevek doseženih točk na vseh
delovnih testih za Zlato raco v sezoni. Izjema velja glede odločitve o skupnem
zmagovalcu Zlate race – za prvo mesto se v primeru enakega skupnega seštevka točk po
zgornji tabeli upošteva, kdo ima boljši delež med številom, kolikokrat je tekmovalec v
sezoni pri posameznih nalogah dosegel vse možne točke, in številom tekem, na katerih je
sodeloval v sezoni. V primeru, da je tudi ta delež enak pri obeh (ali več) tekmovalcih,
zmaga tekmovalec, ki ima boljše povprečje rezultatov glede na delež osvojenih točk v
razmerju do vseh možnih, upoštevaje najboljše rezultate s polovice tekem sezone.
III. PRIZNANJA IN TROFEJE
1. Skupni zmagovalec Zlate race prejme trofejo, priznanji pa prejmeta tudi drugo- in tretjeuvrščeni v skupnem seštevku.
2. Poleg skupne razvrstitve za Zlato raco se tekmovalce razvrsti tudi po razredih ter po
pasmah. Prvi trije v teh razvrstitvah prejmejo priznanja. Na željo pokroviteljev ali
zasebnih donatorjev se lahko v dogovoru s Klubom za delo prinašalcev tudi za navedene
posebne razvrstitve vzpostavijo trofeje (npr. pokal za najboljšega začetnika...).
Pravila so bila sprejeta na Zboru članov Kluba za delo prinašalcev dne 14.3.2013.
Spremembe pravil:
- 2. in 3. točka II. poglavja (Zbor članov dne 9.12.2014)

