
Súťažný poriadok Majstrovstiev Slovenska juniorov 

vo vábení zveri, Bijacovce 2018 
 

§ 1 - Účastníci  

 

Majstrovstiev Slovenska juniorov vo vábení zveri (ďalej len Majstrovstvá SR) sa môže zúčastniť 

každý občan Slovenskej republiky, ktorý ku dňu konania súťaže neprekročil vek 21 rokov. 

 

§ 2 - Súťažné disciplíny 

 

Disciplíny sú určené organizátorom a súťaží sa súčasne v rámci MS vo vábení 

jeleňov a MS vo vábení ostatnej zveri. (Juniorský súťažiaci musí súťažiť vo 

vábení jelenej zveri aj vo vábení ostatnej zveri). 
 

Súťažiaci budú súťažiť v týchto disciplínach: 

1 - vábenie jelenej zveri                                               

2 - vábenie srnčej zveri                                                 

3 - vábenie diviačej zveri 

4 - vábenie dravej zveri 

 

1. Pre vábenie jelenej zveri sú určené tieto disciplíny: 

     A - napodobňovanie hlasu mladého jeleňa hľadajúceho jelenice 

     B - napodobňovanie hlasu jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc 

     C - napodobňovanie hlasu jeleňa vyhrážajúceho sa súperovi 

 

2. Pre vábenie srnčej zveri sú určené tieto spôsoby: 

     A - napodobňovanie hlasu rujnej srny 

     B - napodobňovanie plaču srnčaťa 

 

3. Pre vábenie diviačej zveri je určený spôsob napodobňovania hlasu diviaka. 

 

4. Pre vábenie dravej zveri je určený spôsob napodobňovania vrešťania zajaca. 

 

§ 3 – Hodnotenie výkonu súťažiacich 

 

1. Výkony súťažiacich budú hodnotené porotou, ktorú menujú organizátori majstrovstiev. 

2. Porota sa skladá z jedného predsedu a troch porotcov. 

3. Každý člen poroty hodnotí výkony súťažiacich verejne zdvihnutím tabuľky s prideleným  počtom 

bodov od 1 do 6. Počet bodov 1 vyjadruje najnižšie hodnotenie výkonu súťažiaceho a počet bodov 

6 vyjadruje najvyššie hodnotenie výkonu súťažiaceho. 

4. Porota hodnotí súťažiaceho v každej súťažnej disciplíne osobitne. 

5. Pridelené počty bodov členmi poroty sa sčítajú. 

6. Pre konečné umiestnenie súťažiaceho sa sčítajú pridelené body zo všetkých súťažných disciplín. 

7. Juniorským majstrom Slovenska vo vábení zveri pre rok 2018 sa stane súťažiaci, ktorý dostane 

od poroty pridelený najvyšší počet bodov. 

8. V prípade rovnakého počtu pridelených bodov súťažiacim na prvých troch miestach rozhodne 

o ich konečnom umiestnení súťaž v dodatkovej disciplíne – napodobňovanie hlasu odpočívajúceho 

jeleňa. 

9. Členovia poroty písomne zaznamenávajú pridelené body súťažiacim do Prehľadu pridelených 

bodov. 

10. Za prácu poroty a celkové vyhodnotenie súťaže zodpovedá predseda poroty. 

11. Rozhodnutia poroty sú konečné a nemenné. Žiadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam 

poroty nie je možný. 



 
§ 4 – Organizácia majstrovstiev 

 

1. Majstrovstiev sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 1 tohto 

súťažného poriadku. 

2. Súťažiaci sa na majstrovstvá môže prihlásiť: 

a) vopred na e-mailovú adresu uvedenú v propozíciách súťaže (uviesť aj rok narodenia),  

b) osobne v deň konania majstrovstiev pri registrácii súťažiacich. 

3. Registrácia a prezentácia súťažiacich sa uskutoční dňa 08.09.2018 od 8,00-8,45 hod. 

v priestoroch SOŠL Bijacovciach. 

5. Vyžrebovanie súťažných čísiel, pod ktorým absolvuje súťažiaci jednotlivé disciplíny 

majstrovstiev, sa uskutoční pred začatím majstrovstiev podľa pokynov organizátorov.   

6. Súťažiaci môže pri majstrovstvách používať bežne používané pomôcky na vábenie zveri. 

7. Súťažiaci oznámi začiatok a koniec svojho súťažného vystúpenia buď úklonom hlavy alebo 

zdvihnutím svojho poľovníckeho klobúka. 

8. Súťažiaci musí byť poľovnícky ustrojený. 

9. Súťažiaci absolvuje majstrovstvá na vlastné náklady. 

10. Súťažiaci a členovia poroty nemajú nárok na finančnú odmenu alebo inú náhradu za účasť na 

súťaži. 

  

§ 5 – Ceny 

 

1.  Juniorský majster Slovenska, prvý a druhý juniorský vicemajster vo vábení zveri pre rok 2018 

dostanú poháre, diplomy a hodnotené vecné ceny. 

2.  Juniorský majster, prvý a druhý vicemajster Slovenska vo vábení zveri pre rok 2018 majú právo 

reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy juniorov vo vábení zveri. 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na štvrtom a piatom mieste, sú náhradníkmi v prípade, keď by sa 

nemohol ktorýkoľvek z vyššie uvedených súťažiacich na Majstrovstvách Európy zúčastniť. 

 

§ 6 – Platnosť súťažného poriadku 

 

1.  Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom  25.7.2018 

2.  Tento súťažný poriadok je platný a účinný len pre majstrovstvá v roku 2018. 

 

 

Ceny do súťaže poskytla Slovenská poľovnícka komora cestou partnerov 

 


