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ANEKS k Pravilniku driavnega kviza Mladi in kmetijstvo

SPLOSNE DOLOEBE

L

dlen

Ta pravilnik doloda postopke za organizacijo in potek kviza Mladi in kmetijstvo na drZavni ravni (v

nadaljevanju drZavno tekmovanje)
izvedena na regijski ravni.

v

fiziini in spletnioblrkr. Navedeni dleni veljajo tudi

za tekmovanja

3. dlen

V primeru

viiie sile se izvede kviz preko spleto s pomoijo rozliinih aplikacij. Za povezovanje med

tekmovalci in som potek tekmovonja se priporoieno uporabljo Zoom, za odgovorjanje no vpraianja po
oplikacijo Kohoot ali Socrative. lzbira oplikacije je v domeni organizatorjev.

POTEK DRZAVNEGA TEKMOVANJA

DrZavno tekmovanje poteka v Stirih krogih:

12. dlen

1. KROG
Spletno verzija:
V prvem krogu vse ekipe odgovorjajo na isto vproianje, tako da izberejo odgovor a), b) ati c). Tekmovolci
imojo 70 sekund iosa za odgovor.

Odgovarja se no 8 vpraianj.
Za pravilen odgovor dobi ekipa 7 toiko, za nepravilen 0 to1k.
ee ekipo prepozno odgovori na vpraianje dobi 0 toik.

Toike, pridobljene v 7. krogu tekmovanja, se prenesejo v 2. krog.

13. dlen

L

2. KROG
Spletno verzija:
V prvem krogu vse ekipe odgovarjojo no isto vproionje, toko da izberejo odgovor o), b) ali c). Tekmovolci
imojo 70 sekund iaso zo odgovor.

Odgovarja se no 9 vproianj.
Zo pravilen odgovor dobi ekipa 7 toiko, za neprovilen 0

toik.

ee ekipo prepozno odgovori na vpraianje dobi 0 toik.

Toike, pridobljene v 7. krogu tekmovanjo, se prenesejo v 2. krog.

L4. dlen

3. KROG
Spletno verzija:

V tretjem krogu vse ekipe odgovorjajo no isto vpraianje toko, do izberejo odgovor (DA) ali (NE).
Tekmovalciimajo 70 sekund iosa za odgovorjanje.
Odgovorja se na 6 vpraianj.
Zo pravilen odgovor dobi ekipa 2

toiki, zo neprovilen 0 toik.

ee ekipa prepozno odgovori no vpraionje dobi 0 toik.

15. dlen

4. KROG

Spletno verzija:
Za

se priprovi nov sklop vpraionj, ki so meionego tipo - o), b), c)
provilnih odgovorov, DRZ\/NE DRZ\, kratki odgovori.

ietrti krog

vei

pri iemer ie lohko

Odgovarja se no 6 vpraianj.
Tekmovolci imajo L0 sekund 6osa za odgovarianie.
Ekipa, ki provilno odgovori za vsako vpraianje pridobi 3 toike. V kolikor odgovori napoino dobi

0 toik.

17. dlen

i

Pri spletni izvedbi kvizo se DOBRE VILE priporoiljivo izpustijo. V kolikor lohko organizotor
zogotovi poiteno izvedbo jih lahko izvede tudiv primeru spletnega kvizo.

Stevilko:

Stev i t ka :

Ljubljana,

Ljubljono, 19.2,2021

Predsednik ZSPM

Predsednik KGZS:
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