Az ellenőrők legfőntősabb teendői a
versenyparcella betakarítasanak
ellenőrzesekőr
Ki a versenyellenőr?
A Magyar Kukorica Klub által kiírt Termésverseny ellenőri tevékenységét csak a Versenybizottság által
elfogadott versenyellenőr láthatja el.
A versenyellenőr eleget tesz mindazon feltételeknek, amelyeket a Versenyszabályzat előír, a
Versenybizottság felvette a Versenyellenőrök jegyzékébe és ellátta Versenyellenőri igazolvánnyal.
Mik a versenyellenőr feladatai?
A betakarítási ellenőrzés kérése után felveszi a kapcsolatot a versenyzővel és megállapodnak a
betakarítás részleteit illetően, tisztázzák, hogy a beküldött termésbecslés alapján hány fő és mlyen
minősítésű ellenőrre lesz szükség, s szükség lesz-e pártatlan tanúra
Megállapodnak a betakarítási módszerben, s amennyiben a versenyző ragaszkodik a teljes parcella
betakarítási módszer végrehajtásához, figyelmezteti, hogy ezzel elveszíti annak lehetőségét, hogy
vita, vagy termésszint (felfelé) átsorolás esetén eredményes betakarítást rögzíthessenek
A betakarítás megkezdése előtt ellenőrzi a Versenynaplót, s azt, hogy az megfelel-e az előírásoknak,
Ellenőrzi a versenyterületet
Amennyiben úgy találta, hogy a versenyterület megfelel a bejelentéskor közölt adatoknak, s a
betakarítandó terület el van választva a tábla többi részétől, ellenőrzi a betakarító és szállító
járművek alkalmasságát és előkészítettségét, a mérlegelés helyére vezető utat, a mérleget, a
szemnedvesség mérő műszereket és ezek dokumentumait
Feljegyzi a szállító jármű(vek) rendszámát
A betakarítás résztvevőit tájékoztatja a versenyparcella betakarításának szabályairól és külön
hangsúlyozza, hogy a szabályok megszegése a parcella kizárásához vezet
Megméri a területet és a mérési adatokat rögzíti a versenynaplóban
Jelt ad a betakarítás megkezdésére
Amennyiben nincs külön mérlegelési ellenőr, s a mérlegelő hely távolabb van, a mérlegelés idejére
megállítja a betakarítást, bekíséri a megtelt járművet a mérlegeléshez, a mérlegelés befejeztével
elkéri a mérlegjegyet, feljegyzi a szemnedvesség mérési adatokat és folytatják a betakarítást
Amennyiben van külön mérlegelési ellenőr, vagy a teljes betakarított mennyiség felfér a
rendelkezésre álló szállító járművekre, a befejezésig folytatják a betakarítást
Amennyiben a tábla szabálytalan alakja indokolja, a ténylegesen betakarított terület pontos
meghatározásához szükséges számú mérést végez a betakarítás során

A betakarítás befejeztével kitölti a Versenynapló megfelelő jegyzőkönyveit, s megkéri a felelősöket a
megfelelő helyeken aláírásuk megtételére
Figyelem! A versenyzőnek minden dokumentumot el kell látnia kézjegyével!
Mielőtt elhagyja a versenyterületet (a jegyzőkönyvek kitöltésének helyszínét) ismételten
meggyőződik, hogy minden dokumentumot megfelelően elkészítettek-e (aláírások, mellékletek), s
csak abban az esetben tekinti befejezettnek a betakarítást, ha hiánytalannak találta a versenynaplót
Figyelmezteti a versenyzőt, hogy 24 órán belül elektronikus levélben be kell jelentenie a betakarítás
tényét és az általa számolt eredményeket, és 48 órán belül regisztrált levélben el kell küldeni a papír
alapú dokumentumokat a Versenybizottságnak (8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12.)
A betakarítás tényét a mérési eredményekkel együtt telefonon vagy elektronikus levélben jelenti a
Versenybizottságnak
A versenyellenőr, amennyiben a verseny bármely fázisában szabálytalanságot észlel, köteles a
verseny folyamatát megszakítani
Amennyiben a verseny megszakításra került azonnal jelentést kell küldeni a Versenybizottságnak az
okok részletes megjelölésével
Amennyiben a harmadolós betakarítási módszert választották, s a szabálytalanság súlya/természete
nem indokolja a verseny folyatásának megtagadását, a betakarítás a következő harmadon
folytatódhat, eggyel magasabb szintű ellenőrzés mellett
Ez az eljárás lép érvénybe akkor is, ha a termésátlag meghaladja azt a szintet, amelyet a jelenlévő
ellenőrzési szint igazolni jogosult
Figyelmeztetés: súlyos és szándékos szabálytalanság esetén a Versenybizottság megtagadhatja a
verseny folytatását

