
 

Pravidla pro posuzování soutěží v sekání kosou 
 

Výkony soutěžících posuzuje komise minimálně tří rozhodčích, jmenovaná při zahájení soutěže 
pořadatelem. 
 

Při soutěžích o nejlepší sekáče se kromě docíleného času pokosu soutěžního obrazce (zpravidla 
10x10m muži a 10x5 m ženy, posuzuje kvalita pokosu. 
 

Je vhodné, pokud pořadatel před soutěží zajistí vysekání tzv. referenční plochy, která poslouží 
jako vzor. 
      

Jedná se prakticky o subjektivní posouzení kvality strniště komisí rozhodčích. Strniště se 

takto posoudí známkou 1-5 od nejlepšího po nejhorší. Posuzují subjektivně rozhodčí. 
 

1 strniště bezvadné,  

 bez trestné časové penalizace 
2 strniště nevyrovnaně posekané (nestejně vysoké s občasnými nedosekanými stonky – do 

10%), 

 k docílenému času se připočte 30 sekund 
3 strniště nevyrovnaně posekané (nestejně vysoké s více nedosekanými stonky do 20%), 

 k docílenému času se připočte 60 sekund 
4 strniště nevyrovnaně posekané (nestejně vysoké s více nedosekanými stonky nad 20%), 

 k docílenému času se přičte 90 sekund 
5 strniště nevyrovnaně posekané s nedosekaným porostem 50% a více   

 soutěžící není hodnocen 
 

Hodnocení uspořádání pokosené hmoty do řádků (posuzují subjektivně rozhodčí): 

 
1 řádky jsou rovnoběžné a stébla v řádcích pravidelně uspořádaná  

 bez trestné penalizace 
2 řádky nejsou všechny rovnoběžně uspořádané a stébla v nich nepravidelně uložená 

 trestná penalizace 30 sekund 
3 řádky nejsou rovnoběžné a hmota chaoticky uložená 

 trestná penalizace 60 sekund 
 
     Při shodě výsledného času se stává vítězem starší sekáč. 
 
Soutěžící sekají svůj obrazec celý z jedné strany. Pokud se soutěží ve svahu (i mírném), sekáči vždy 
sekají po spádnici, tj. shora dolů. 
         
Soutěžní díl seká soutěžící celý jednou kosou. Pouze v případě přetržení kosy, nebo zlomení kosiště, 
lze vadný díl vyměnit. 
         Při opravách a broušení kosy není dovolena cizí pomoc. To se netýká kategorie dětí. 
 

Nejvhodnějším oděvem je kroj, nebo alespoň jeho části, historický pracovní oděv a podobně. 
Sekáči mohou sekat i bosí, muži případně i do půl těla. 
 


