
PRAVILA

Mačevalački klub Zagrebačka škola mačevanja pokreće na svojim klupskim web stranicama kviz znanja iz mačevanja.

Kviz je namijenjen članovima kluba kako bi u periodu obustave sportskih aktivnosti radi epidemije virusom COVID-19
zadržali kontakt s mačevanjem i popunili svoje znanje o toj vještini-sportu.

Sudjelovati mogu svi aktivni članovi kluba (uz predstavljanje svojom osobnom šifrom), a također i svi ostali zainteresirani
koji pošalju odgovore. Samo članovi kluba ulaze u konkurenciju za nagradu, a ostali mogu sudjelovati izvan konkurencije.

Svaki tjedan (u pravilu u petak navečer) s početkom od 27.ožujka na klupskim web stranicama: www.skola-macevanja.hr
bit će objavljen set od 5 pitanja iz područja mačevanja.  Odgovara se online, ispunjavanjem i slanjem ponuđenog
obrasca. Odgovori za pojedini krug pitanja će se primati do objave sljedećeg kruga pitanja, preciznije – uzet će se u obzir
odgovori koji stignu do petka u podne (12:00). Točan odgovor na svako pitanje donosi sudioniku kviza 1 bod. Ponekad će
na neko pitanje trebati dati više odgovora, a bod će se dobiti ako svi pojedinačni odgovori u tom pitanju budu točni.
Pojavom svakog novog seta pitanja objavit će se odgovori iz prethodnog kruga. Privremena rang lista sudionika bit će
objavljena poslije prikupljenih odgovora za svakih dvadeset pitanja (poslije svaka 4 kruga – dakle jednom mjesečno).

Kviz će trajati cijelo vrijeme obustave sportske aktivnosti, tj. do obnove sportske aktivnosti (treninga), uz prekid u srpnju
i kolovozu, te će se nastaviti od rujna, ukoliko se do tada situacija ne normalizira.

Članovi (-ice) kluba koji(-e) točno odgovore na više od 90% pitanja dobit će priznanje (diplomu), a član (-ica) s najvećim
brojem točnih odgovora - bodova (uz uvjet da je to više od 90% od ukupno postavljenih pitanja, te da u trenutku
zatvaranja kviza ima u cijelosti namirenu članarinu) bit će nagrađen dijelom mačevalačke opreme, prema trenutnim
potrebama, a u vrijednosti do 80 EUR. U slučaju da nitko od sudionika-članova ne odgovori točno na više od 90%
postavljenih pitanja, najboljemu će se dodijeliti utješna nagrada (mačevalačka oprema) u vrijednosti do 30 EUR.

Nagrade (glavna ili utješna) će se dodjeljivati jedino ako u kvizu bude sudjelovalo najmanje 10 članova kluba. U slučaju
šireg interesa, tj. većeg broja sudionika izvan kluba, uvest će se i nagrada za najboljeg sudionika koji nije aktivni član
kluba.

U slučaju da nakon zatvaranja kviza dva ili više sudionika budu imala jednak najviši broj točnih odgovora (bodova),
pobjednika će odlučiti „baraž“ – dodatni kviz koji će biti održan „u živo“.

U kviz se mogu uključiti (pod jednakim uvjetima kao aktivni članovi kluba ZŠM) i raniji članovi, pod uvjetom da je njihov
izlazak iz kluba bio uvjetovan prestankom aktivnosti, a ne prijelazom u drugi klub. U slučaju pobjede, za tu kategoriju
(bivši članovi) nagrada neće biti mačevalačka oprema, već neki predmet opće uporabe, ali u približnoj vrijednosti.

http://www.skola-macevanja.hr

	 itn38 : Članak 1.
	 itn41 : Članak 2.
	 itn44 : Članak 3.
	 itn47 : Članak 4.
	 itn51 : Članak 5.
	 itn54 : Članak 6.
	 itn57 : Članak 7.
	 itn60 : Članak 8.
	 itn63 : Dopuna pravilima kviza – Članak 9.


