Team-Pumpkin's certifierade invägningsstandarder

Team-Pumpkin anser att en pumpa-invägning ska vara ett event av erkännande, gemenskap
och glädje för alla. Därför vill Team-Pumpkin främja odling av jättepumpor samt stödja alla
pumpaodlare. Vid en pumpa-invägning förtjänar odlare erkännande och en dag i rampljuset,
något som ligger till grund för standarderna satta för en Team-Pumpkin certifierad invägning.
Om du tror att din invägningsevent kan kvalificera sig kan du skicka in en ansökan till TeamPumpkin. Vi gör sen en utvärdering för att avgöra om din invägning motsvarar de
grundläggande kriterierna samt garanterar fair-play för alla deltagare. Invägningar som
godkänns kommer sedan att erkännas/tituleras som en "Team-Pumpkin Certifierad Invägning"

Invägningsregler

1. Varje invägningsevent ska ha en klubb eller grupp som sköter invägningen. Minst en erfaren
odlare måste närvara i egenskap av ledare, tillsammans med ytterligare personer om så
behövs. Två personer (utöver odlaren) ska agera som inspektörer.

2. För att invägningen ska vara så rättvis som möjligt bör deltagarna presenteras i slumpvis
ordning då detta är möjligt.

3. Platsen där invägningen sker ska ha en Team-Pumpkin banderoll i standardstorlek. Denna
ska vara placerad så att den är synlig på foton tagna av odlarna och pumporna placerade på
vågen. Detta är en enkel 18 x 60 inches (46 x 152 cm) svartvit banderoll som kan skickas till
kontaktpersonen elektroniskt (och skrivas ut på plats) eller via posten för en avgift på $15.

4. Invägningsevents kan vara betecknade/erkända som antingen “International Competition”
eller “Certified” (C).
a) “International Competition” events ska använda en certifierad/kalibrerad
plattformsvåg stor nog att väga den största pumpan samt följa de strikta riktlinjer som
godkänns av pumpaodlings-samhället. Pumporna måsta vägas "nakna", alltså utan
eventuella lyftanordningar kvar.
b) för "Certified" events är det tillåtet att använda olika typer av kalibrerade vågar så
länge justering utförs beträffande emballagevikt (tara).

c) Båda typerna av events måste följa alla regler för hälsa och inspektion av pumpor.
d) Endast “International Competition” events uppfyller alla krav för internationell tävling.
e) Vikter uppmätta på “Certified” events likställs med vikter från utställningar, men är ej
kvalificerade för tävling. Dessa vikter benämns med (C). T. ex. är 305 OdlareX2013 (C)
benämningen på en 305 pounds pumpa odlad av OdlareX år 2013 på en “Certified”
event.

Pumpor:
1) Varje pumpa ska följeslagas av odlaren eller en grupprepresentant. Den person som utfört
störst andel av det praktiska jobbet räknas som odlaren. Om en grupp personer har deltagit i
odlingen av pumpan får en representant utses. Representanten betraktas då som odlare.
Undantag från denna regel kan bli aktuellt om detta strider mot lokala riktlinjer.

2) Pumpan måste vara frisk (detta bedöms av de ansvariga vid eventet), samt följa allmänt
accepterade standarder (fri från penetrerande hål och sjukdomar) för att få vägas. Om inga
tydliga tecken på sjukdom finns ska pumpan godkännas vid ett s.k. "lukttest" (utfört av erfarna
odlare) eller genomgå ytterligare grundlig inspektion.

3) Pumpor med hål in till fröhåligheten och tydliga svåra mjuka fläckar (efter bedömning av
inspektorerna vid eventet) bedöms som Damaged (DMG) och är inte berättigade till priser,
såvida inte speciella priser finns för dessa pumpor (ofta finns så kallade "tröstpriser" för
skadade pumpor). En pumpa med svåra mjuka fläckar menas de som inspektörerna bedömer
inte kan överleva eventen plus ytterligare en dag.

4) Endast en pumpa per odlare kan tilldelas pris. Om de lokala reglerna tillåter att en odlare har
med flera pumpor (och de inte bedöms som DMG) ska dessa benämnas som EXH (för
Exhibition=Utställning) pumpor. EXH pumpor måste uppfylla samma standarder som övriga
pumpor. För “Certified” events sätts ett (C) efter vikten för att visa vilken beteckning eventet har.

5) Alla pumpor undersöks med avseende på skada och sjukdom innan de får vägas. Pumpor på
“International Competition” events vägs nakna på den digitala plattformsvågen utan några
remmar eller lyftanordningar. Rimligt godtagande av tara är tillåtet endast på ”Certified” events.

6) Pumpainspektörerna har det slutgiltiga ordet om en pumpas skick och hälsa.

7) För “International Competition” events ska vikt, odlare, genetik och mått registreras för alla
pumpor, medan endast vikt och namn på odlare är nödvändigt för “Certified” events.

8) Fotografering av alla pumpor rekommenderas starkt men är inte ett krav.

Priser:
1) Strukturen på prisutdelning (om detta är aktuellt) bestäms av den lokala klubben eller
gruppen.
2) Det enda kravet är att priser (i möjlig mån) sprids mellan alla deltagande pumpor.
3) Team-Pumpkin ansvarar inte för tillhandahållande av priser.
4) Utmärkelse och erkännande är en viktig del för nya och utvecklande odlare. Grupp-baserade
priser (nybörjare, erfarna etc.) är tillåtna.

Mål:
1) Ha roligt!
2) Erkännande av alla pumpor och odlare.
3) Hålla lagandan uppe!

Tillvägagångssätt:
Events som vill ansöka om Team-Pumpkin certifiering ska gå till väga enligt följande:
1) Läs reglerna och acceptera standarderna som lagts fram.
2) Skicka ett email till Team-Pumpkin med en ifylld ansökan som innehåller:
a) Titel på invägningen
b) Grupp ansvarig for invägningen
c) Uppgift om gruppens verksamhet och målsättning.

d) Kontaktperson
e) Meddela om du vill ha en elektronisk- eller pappers-version of Team-Pumpkin
banderollen.
f) Att du godtar reglerna samt vilken kategori som passar för ditt event.

Efter eventet ska resultaten skickas via email till Team-Pumpkin för att inkluderas i
resultatsammanställning från olika events.

Team-Pumpkin Invägnings-event Ansökan

Invägningstitel: _____________________________________
Namn på Grupp: _____________________________________
Kopia av gruppens verksamhet och målsättning:

Information om kontaktperson:
Namn:_____________________________________
E-mail:_____________________________________

Banderoll-önskemål:
Elektronisk kopia _______
Papperskopia _______ - observera att en avgift på $15 tas ut för utskrivning och frakt

Jag har läst och förstått de ovan nämnda reglerna och kommer följa och stödja standarderna
satta av Team-Pumpkin.

X_____________________________________
Datum: _______________

