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Propozície súťaže vo vábení jeleňov počas osláv Dňa Sv. 
Huberta v Pribyline 

 
 

Termín:  22.september 2013,  začiatok o 11:30 hod. 
Miesto:  Múzeum liptovskej dediny Pribylina 
Usporiadateľ:  Oko SPZ Lipt. Mikuláš, OPK Lipt. Mikuláš,  
 
Podmienky súťaže: 

 súťažiaci vystupujú v poľovníckom oblečení, dodržiavajú počas súťaže poľovnícke zvyky a podmienky súťaže 

 súťažiaci môžu používať počas súťaže bežné pomôcky podľa vlastného výberu, súťažiaci môže počas súťaže 
použiť viac druhov vábničiek 

 súťaž je anonymná  

 pred súťažou si jednotliví súťažiaci vylosujú poradové číslo, pod ktorým budú súťažiť,  

 účastníci súťaže nastupujú na jednotlivé disciplíny podľa poradia vylosovaného moderátorom podujatia,  

 disciplíny sú rovnaké pre vábičov - juniorov a vábičov - seniorov 

 organizátor pred začatím súťaže oznámi poradie disciplín, v ktorých sa bude súťažiť  

 súťažiaci oznámi začiatok a koniec vystúpenia úklonom hlavy alebo zdvihnutím klobúka 

 v  prípade, že súťažiaci dosiahnu rovnaký počet bodov, budú imitovať hlas jelenej zveri, ktorý vyberie porota 
z rozstrelových disciplín 

 po ukončení súťaže porota  zverejní výsledkovú listinu, súťažiaci môžu do 15 min. po jej zverejnení podať 
protest u predsedu poroty. Po tomto termíne sa na prípadné protesty neprihliada 

 prezentácia súťažiacich je od 10:30 do 11:00 hod. v mieste konania súťaže, pri prezentácii je potrebné predložiť 
občiansky preukaz 

 
 
Súťažné disciplíny : 
Napodobňovanie hlasu jeleňov :  1.hľadajúci jeleň / starý ,mladý záleží na výbere súťažiaceho / 
     2.jeleň , ktorý ovládol čriedu jeleníc /stojaci pri jeleniciach/ 
     3.jeleň vyhrážajúci sa súperovi 
     ------------------------------------ 
v prípade „rozstrelu“   1.jeleň po vyhratom súboji  
     2.odpočívajúci jeleň 
     3.vábenie jelenice /hlas jelenice/ 
 
Súťažné kategórie: 

 vábiči – juniori (kategória „junior“ je určená pre vekovú kategóriu do 21 rokov /predovšetkým pre 
študentov OŠ a VŠ/, okrem tých, ktorí sa v takejto súťaži   /napr. Deň sv. Huberta vo Sv. Antone, 
Pribyline alebo na juniorských majstrovstvách Slovenska /  umiestnili do 3. miesta vrátane v 
kategórii vábič / nad 21 rokov/) 

 vábiči - senori 

 
Odborná porota: 

 členov poroty určí usporiadateľ, títo si spomedzi seba zvolia predsedu 

 porota oznámi poradie jednotlivých disciplín v súťaži 

 každý člen poroty hodnotí výkony súťažiacich zdvihnutím tabuľky s prideleným počtom bodov od 1 
do 6 

 porota rozhoduje o výbere disciplín, rozstrelových disciplín a výsledkoch súťaže ako aj o protestoch 
 
Ceny :   

 prví traja súťažiaci v jednotlivých kategóriách obdržia poháre, diplomy a vecné ceny 


