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Súťaž o najzaujímavejšiu abnormitu na CVPP 2016 
 

Hlavný organizátor :            Slovenská poľovnícka komora 
Spoluorganizátori:               Múzeum vo Svätom Antone,              
                                               TV Magazín Halali - relácia o prírode 
Sponzori:                              Swarovski optik,      
                      Margita Čadca 
        M-Hunt 
        IBO poľovník 
Mediálni partneri:                TV Magazín Halali - relácia o prírode,                                                    
                                              Poľovníctvo a rybárstvo, 
Reklamní partneri:              Agrokomplex, Nitra 
 

Š T A T Ú T    S Ú Ť A Ž E 
§ 1 

Súťažiaci 

Do súťaže o najzaujímavejšiu poľovnícku trofej- abnormitu sa zapájajú členovia SPK 

prostredníctvom evidencie jej organizačných zložiek v ŠIS SPK a prostredníctvom K SPK.                      

§ 2 

Miesto, dátum a čas 

Vyhodnotenie súťaže o najzaujímavejšiu poľovnícku trofej- abnormitu sa uskutoční v rámci 

Celoštátnej výstavy Poľovníctvo a Príroda (ďalej len CVPP 2016) dňa 12.06.2016. 

§ 4 

Hodnotenie súťaže 

1.     Poľovnícke trofeje- abnormity od súťažiacich budú hodnotené návštevníkmi. 

2.     Hlas- podľa evidenčného čísla vstupenky k poradovému číslu abnormity odovzdá na stánku  

        SPK s označením „Súťaž abnormít“. 
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2.   Na stánku SPK sa eviduje každý odovzdaný hlas k abnormite a o to zapísaním do na to 

určeného zošita. V zošite je uvedené poradové číslo abnormity a riadky na zapisovanie hlasu 

a podpisu návštevníka. 

3.   Pridelené počty hlasov sa priebežne sčítajú každý deň po ukončení vystavovania. 

5.   Pre konečné umiestnenie sa sčítajú pridelené hlasy. 

6.   Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý dostane pridelený najvyšší počet hlasov. 

7.   Na 2. mieste bude súťažiaci s trofejou, ktorá dostane pridelený druhý najvyšší počet hlasov. 

8.   Na 3. mieste bude súťažiaci s trofejou, ktorá dostane od poroty pridelený tretí najvyšší počet  

     hlasov. 

9. Za evidenciu na stánku SPK zodpovedá organizátor súťaže a za vyhodnotenie výsledkov súťaže  

    zodpovedajú organizátori.  

§ 5 

Protest 
1. Proti výsledkom hlasovania je nie možné podať protest. 

2. Protest je prípustné podať proti porušeniu štatútu súťaže. Protest sú oprávnení podať: 

    a) porotca, 

    b) súťažiaci. 

3. O riešení podaných protestov rozhoduje Komisia pre protesty, ktorej zloženie sa určí pred  

    konaním súťaže.    

4. Protest je možné podať len po ukončení súťaže a to do 30 minút od ukončenia súťaže. Protest   

    sa podá predsedovi  Komisie pre protesty .  

5. Komisia pre protesty je povinná rozhodnúť o podanom proteste do 60 minút od ukončenia  

    súťaže. 

§ 6 

Organizácia súťaže 

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

2.   Zaevidovaním do ŠIS SPK a na K SPK sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať tento štatút. 
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3. Obrazový, zvukový a fotografický záznam z priebehu majstrovstiev môže vyhotoviť ktokoľvek. 

4. Súťažiaci a hlasujúci nemajú nárok na finančnú alebo inú úhradu za účinkovanie v  

      takomto zázname.  

             § 7 

           Ceny 

1. Hlavné ceny do súťaže poskytuje Swarovski optik. 

2. Ďalšie ceny môžu poskytnúť sponzori. 

3. Ceny budú K SPK doručené súťažiacim prostredníctvom K SPK. 

 

§ 8 

Platnosť súťažného poriadku 

1.  Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 17. mája 2016. 

2.  Tento štatút je platný a účinný len pre CVPP 2016. 

 

Bratislava 17. mája 2016 

 

           Ing. Tibor L e b o c k ý , PhD.  v. r.                                   Ing. Marián  Č í ž   v. r.                                                 

 prezident Slovenskej poľovníckej komory                                      Múzeum vo Sv. Antone    

                  

       Ing. Alojz  K a š š á k   v. r.  
TV Magazín Halali - relácia o prírode   
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