A nemzetközi virágkiállítás 40. évfolyamának szervezője

és a verseny szakmai védnöke
meghívja Önta

virágkötészeti és virágrendezési verseny 24. évfolyamára.
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4. 4. 2019
Flóra Bratislava 2019, Incheba Kiállítási és Kongresszusi Központ,
Viedenská 7, B csarnok
11:00 óra
11:30 óra
14:00 óra – 30 perc

Jelentkezési határidő: 2019. március 1.
Jelentkezését a következő címre várjuk:
Kulla, Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava vagyinfo@kulla.eu
A versenyzők száma nem korlátozott.
A versenymunkák a Flóra Bratislava 2019 kiállításon kerülnek kiállításra, ezért
a versenyzők azokat kötelesek a verseny ideje alatt rendelkezésre bocsátani. A
munkákban felhasznált saját segédeszközöket a versenyzők a kiállítás
befejezését követő 7 napon belül vehetik át a Záhradné centrum KULLA,
Trnavská cesta 100,Bratislava címen. Bővebb tájékoztatást a 02/4341 3329,
0903 438 433 telefonszámokon, vagy a flora@kulla.eu e-mailcímen kaphat.
Amennyiben egy adott kategóriában nem jelentkezik elegendő számú
versenyző, a szervező a kategóriát megszüntetheti.
A verseny eredményhirdetésére és az első három helyezett ünnepélyes
díjazására 2019. április 4-én 20:00 órai kezdettel kerül sor az Incheba Kiállítási
és Kongresszusi Központban.
A nyertes munkákat értékes díjakkal jutalmazzuk, majd a Flóra Bratislava 2019
kiállításon állítjuk ki, ahol azokat megtekintheti a nagy nyilvánosság.
JUNIOR –kertészeti szakközépiskolák és szakmunkásképzők diákjai korhatár
nélkül
SZENIOR –hivatásos virágkötők, kertészetek és virágboltok munkatársai,
egyetemisták
A szakmai zsűri és a technikai bizottság tagjai a virágkötészet területén
tevékenykedő szakemberek.
A résztvevők sorsolt számokkal versenyeznek a nyilvánosság előtt. A
versenymunkák értékelése a FLORINT Hivatásos Virágkötő-egyesületek
Európai Szövetségének értékelési rendszere alapján történik. Az értékelést és a
zsűritagok személyét érintő tájékoztatást március folyamán fogjuk megküldeni
a bejelentkezett versenyzőknek.
A témákkal kapcsolatos kérdéseiket írásban küldjék el az info@sakf.sk címre,
ahol a kérdéseket összegyűjtjük és e-mailben válaszolunk. A kérdéseket és a
válaszokat a versenyzők számára két időpontban fogjuk kiküldeni. A válaszok
első gyűjteményét 2019. 03. 03-án, a másodikat pedig 2019. 03.17-én. Ezen
határidőt követően kérdéseikre már nem áll módunkban válaszolni!
A versenyző szavatolja a rendező számára a fényképek visszavonhatatlan,
állandó és ingyenes használati jogát, beleértve azok sokszorosítását,
módosítását, ábrázolását, közzétételét és egyéb felhasználását is bármely
médiában és az egész világon. Ez a jog magában foglalja a fényképek méretének
módosítását, vágását, komprimálását, szerkesztését, feliratozását, logó
mellékelését és egyéb módosításokat.
A versenymunkák fényképezése által a versenyző nem válik jogosulttá
semmilyen jutalmazásra, díjazásra, sem egyéb hasonló jellegű juttatásra.
Vonatkozik ez a fényképek szervező általi későbbi felhasználására is.
Mobil telefon használata a verseny során szigorúan tilos!

A FLÓRA VIRÁGA

A FLÓRA Bratislava virágkiállítás 40 évfolyamát
mindig egy-egy virág jellemezte. Az évek során már
számtalan volt belőlük, ezért az idei jubileum
alkalmával a FLÓRA Cup verseny 24. évfolyamának
témája inspirált bennünket. Bízunk benne, hogy
megihleti Önöket, és sikerül gyönyörű munkákat
létrehozniuk, ahol a virágok szépsége kiemelkedő
lesz.

(a fénykép csak szemléltető jellegű)

VERSENYTÉMÁK
1.Téma
Kategória
Cél

Csokor
Kezdet
11:30
junior, szenior
olyan csokor létrehozása, amely a FLÓRA Bratislava virágai közül
legalább egy fajtát tartalmaz.(lásd a mellékletet)
Technika
szabad kötés
a forma és nagyság szabadon választott
Anyagok
a résztvevő saját magának biztosítja a növényi és egyéb segédanyagot,
segédeszközöket, és hasonlót,
Előkészítés a résztvevő biztosítja magának a csokorhoz a megfelelő edényt, a
növényi anyagot elő lehet készíteni (méretre vágni, letisztítani, kivéve a
drótozást).
Elkészítési 45perc
idő
2. Téma
Kategória
Cél
Technika
Anyagok

Előkészítés
Elkészítési
idő
3. Téma
Kategória
Cél
Technika
Anyagok

MENYASSZONYI CSOKOR
Kezdet
12:30
junior, szenior
olyan menyasszonyi csokor létrehozása, amely a FLÓRA Bratislava
virágai közül legalább egy fajtát tartalmaz. (lásd a mellékletet)
Tartóba szúrással
a résztvevő saját magának biztosítja a növényi és egyéb segédanyagot,
segédeszközöket, és hasonlót, Biztosítja továbbá a csokor kiállításához
szükséges szerkezetet vagy talpazatot. A kiválasztott növényeknek
legalább 24 órát ki kell kibírniuk.
a növényeket nem szabad egyéb módon előkészíteni, szerkezet
engedélyezett. A munkálatok több mint 50%-át a verseny során kell
elvégezni.
90 perc

PARAVÁN
Kezdet
14:30
junior, szenior
virágparaván készítése, amely előtt az esküvő résztvevői
fényképezkednek. A feltétel legalább egy fajta FLÓRA Bratislava virág
felhasználása. (lásd a mellékletet)
tetszőleges
forma – tetszőleges
minimálisméret 150x200cm
a résztvevő saját magának biztosítja a növényi és egyéb segédanyagot,

Előkészítés
Elkészítési
idő

4. Téma
Kategória
Cél
Technika
Anyagok

Előkészítés
Elkészítési
idő

segédeszközöket, és hasonlót,
a növényeket nem szabad egyéb módon előkészíteni, a szerkezet
engedélyezett. A paravánnak hordozhatónak kell lennie.
45 perc

ASZTALI DEKORÁCIÓ
Kezdet
15:30
szenior
asztaldísz készítése - dekorációesküvői asztalra, amely a FLÓRA
Bratislava virágai közül legalább egy fajtát tartalmaz. (lásd a mellékletet)
tetszőleges
a résztvevő saját magának biztosítja a növényi és egyéb segédanyagot,
segédeszközöket, és hasonlót,
asztalt, székeket, terítőt, székszoknyát és szervizt a rendező biztosít.
Asztalméret:
sem a növényeket, sem a szerkezetet nem szabad előkészíteni.
60 perc

Melléklet: A FLÓRA VIRÁGA–történeti áttekintés
1966 Gerbera

2004 Medinilla magnifica

1970 Alstroemeria

2006 Wollemi Pine

1968 Strelitzia reginae
1972 Protea

1974 Heliconia

1976 Phaeomeria magnifica
1978 Tulipán „Bratislava“
1980 Impatiens hybrida

1982 Gardenia jasminoides
1984 Bouwardia hybrida
1986 Anemone hybrida
1988 Nerine bowdenii
1991 Ornitogalum

1993 Heliconia rostrata
1994 „Dallas“rózsa

1995 Nikolaia elatior (porcelánrózsa)
1996 Mathiola

1997 Csüngő szegfű„Balkonfeuer“
1998 Papaver nudicaule
1999 Zantedeschia
2000 Hippeastrum

2005 Anthurium

2007 Paeonia lactifolia
2008 Gloriosa

2009 Ranunculus
2010 Grevillea

2011 Haemanthus

2012 Dendrobium
2013 Lisianthus
2014 Eucharis

2015 Kalanchoe

2016 Sandersonia
2017 Delfinium

2018 Dianthus – lila árnyalatok

2001 Chryzantéma „Shamrock“
2002 Orchidea Vanda
2003 Curcuma Longa

