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Dragi prijatelji!
Vljudno vabljeni na 12, dr7.avno in 5. odprto mednarodno prvenstvo v oponašanju jelenjega
rukanja, ki bo v nedeljo, 14.4.2019, v hali A Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, v sklopu
prireditev sejma LOV 2019, z začetkom ob II. uri.
Tekmovanje bo posamično, delegacija iz tujine pa šteje tri tekmovalce, enega člana tekmovalne
žirije (sodnika) in vodjo delegacije.
Za vašo delegacijo bo organizator kril stroške prehrane ter vstop na sejemski prostor na dan
tekmovanja (v nedeljo).
Tekmovalne discipline:
A. oglašanje mladega jelena, ki išče košute,
B. oglašanje glavnega jelena s tropom košut na rukališču,
C. oglašanje dveh jelenov enake moči, v dvoboju na višku ruka,
D. Rezervna disciplina: oglašanje starega jelena po ruku.
Obrazložitve posameznih disciplin ter pravil tekmovanja so v prilogi J tega vabila.
Prvi trije tekmovalci prejmejo pokale, do petega mesta bodo tudi lepe praktične nagrade. Posebej
prejme pokal tudi drmvni prvak.
Prijave na priloženi prijavnici (priloga 2)pošljite na naslov Zveza lovskih družin Prekmurje,
Grajska 7,9000 Murska Sobota ali na e- naslov lovska.zveza.ms@siol.net, najpozneje do 31. 3.
2019.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Predsednik Lovske zveze Slovenije
mag. Lado Bradač
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5. odprto mednarodno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja

Razpisni pogoji
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah:
A. oglašanje mladega jelena, ki išče košute
B. oglašanje glavnega jelena s tropom košut na rukališču
C. oglašanje dveh jelenov enake moči, v dvoboju na višku ruka
D. Rezervna disciplina: oglašanje starega jelena po ruku.
Instrumenti in drugi pripomočki so po prosti izbiri. Zaradi pričakovanega hrupa v sejemski hali,
bo tekmovanje potekalo ob pomoči audiotehnike. Vrstni red nastopajočih bo določen z žrebom.
Tekmovalno žirijo sestavlja šest članov. Vsak član ocenjuje javno tako, da dvigne tablico z
oceno od I do 6, pri čemer je 6 najvišja ocena. V točkovanje gredo štiri srednje ocene, najvišja in
najnižja ocena se ne upoštevata. Zagotovljeno bo, da žirija tekmovalcev ne bo videla, prav tako
ne bo možno žiriji iz tekmovalčeve številke ugotoviti, za katerega tekmovalca gre.
Skupno število doseženih točk odloča o zmagovalcu. V kolikor dosežejo prvi trije tekmovalci
enako število točk, se le ti pomerijo še v rezervni disciplini. Odločitev žirije je dokončna in ne
podleže nobenim pravnim posledicam.
Zmagovalci prejmejo pokale in lepe praktične nagrade.
Zainteresirani naj najkasneje do 31. marca 2019 izpolnijo Prijavnico (priloga 2) ter jo pošljejo na
naslov:
Zveza lovskih družin Prekmurje, Grajska 7, SLO-9000 Murska Sobota
ali na e-mail: lovska.zveza.ms@siol.net
Za vse morebitne dodatne
lovska.zveza.ms@siol.net

informacije

nas prosImo

kontaktirajte

preko

naše

e-pošte:

LO\~ka z\'eza S/urel/ijl'

Lovska zveza Slovenije
Župančičeva ulica 9. SI-IOOO Ljubljana
Zveza lovskih družin Prekmwje
Grajska 7. 9000 Murska Sobota
Priloga 2

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2, SI-9250 Gornja Radgona

Murska Sobota, 5. 2. 2019
5. ODPRTO MEDNARODNO PRVENSTVO SLOVENIJE
JELENJEGA RUKANJA
PRIJAVNICA
DRžAVA:

ZA SODELUJOČE

V OPONAŠANJU

EKIPE

--------------------------------------------------------

ZVEZAlFEDERAClJA:
NASLOV:
TEL.:

_

--------------

E-MAIL ---------------

KONTAKTNA OSEBA:

_

VRSTA KONTAKTA: e-mail:

Status v delegaciji

gsm:

_

Priimek

Ime

Tekmovalec 1
Tekmovalec 2
Tekmovalec 3
Sodnik
Vodja delegacije
Izpolnjeno prijavnico je poslati na naslov:
Zveza lovskih družin Prekmurje,
Grajska
ali e-mail: lovska.zveza.ms@Siol.net
Zadnji

rok za prijave

Veselimo

7, SLO-9000

je 31. marec 20I9!

se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
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