Myslivecká soutěž „Zlatá srnčí trofej“

Všeobecná ustanovení
Datum: 10.června 2017
Místo: střelnice Hvězda, Kotojedy u Kroměříže
Prezentace: 8:00 – 8:45
Zahájení: 9:00 – společný nástup
Ukončení: cca ve 14:00

Propozice soutěže
Soutěž je koncipována jako soutěž jednotlivce a je rozdělena do 3 kategorií:
I.kategorie - nejmladší žáci - 1. - 2.ročník
II.kategorie – mladší žáci III.kategorie – starší žáci

3. - 5.ročník.
6. – 9.ročník

Soutěž má 2 části: teoretickou a praktickou.
Teoretická část proběhne formou písemného testu v délce trvání 40 - 60 minut. Znalosti jsou posuzovány
pro všechny kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova (historie, právní předpisy, myslivecká
mluva, myslivecké zvyky a tradice), myslivecká zoologie, péče o zvěř, myslivecká kynologie, lovectví a
střelectví, ochrana přírody.
Praktická zkouška znalostí bude prověřena na jednotlivých stanovištích ( K1 až K4), která budou rozmístěna
v prostoru myslivecké střelnice. Soutěžící odpovídají na otázky, poznávají exponáty a plní úkoly. Označení
stanovišť:
K1 - střelba ze vzduchovky
K2 - myslivecká kynologie
K3 - botanika
K4 - první pomoc

Hodnocení soutěže
Na základě správnosti odpovědí získává soutěžící příslušný počet bodů. Celkové hodnocení je součtem bodů
za část teoretickou (zkušební test) a praktickou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Vyhodnocení
První 3 soutěžící v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny. Ostatní dostanou upomínkové předměty.

Občerstvení
Pro soutěžící bude zajištěna svačina, nápoj a sladkost. Další účastníci a diváci mohou využít místní bufet.

Zdravotní služba a pojištění
Zajišťuje Kroměřížská nemocnice a.s.Všichni účastníci soutěže jsou pojištěni u pojišťovny Halali.

Výstroj a pomůcky
Doporučujeme sportovní oblečení a obuv. Psací potřeby s sebou.
Doprava musí být zajištěna vlastními prostředky.

Obsah soutěžních okruhů
1. Střelba ze vzduchovky
- vzdálenost 8-10 m, terč srnce, každý 3 rány
2. Myslivecká výchova
- historie - založení ČSMJ, ČMMJ, orgány ČMMJ, OMS, regál, dominikál
- zákon o myslivosti : pojmy - zvěř, povolenka k lovu, kontrola ulovené zvěře, ošetření ulovené zvěře, řízení
myslivosti, výměra honitby
- myslivecká mluva - popis zvěře mysliveckou mluvou
- myslivecké zvyky a tradice - úlomek, zálomek, lovecké právo, výlož, výřad
3. Myslivecká zoologie
- srnčí, zaječí a bažantí zvěř – popis, kde žije, potrava, mláďata, zajímavosti
4. Péče o zvěř
- celoroční péče o zvěř, krmná zařízení, druhy krmiva, nemoci zvěře (vzteklina, tularemie, prasečí mor)
5. Myslivecká kynologie
- rozdělení loveckých plemen (zástupci, využití), lovecká plemena vyšlechtěna v ČR, zoologie psa, nemoci
6. Lovectví a střelectví
- druhy lovu zvěře, rozdělení zbraní (chladné, střelné, palné), lovecké palné zbraně, střelivo
7. Ochrana přírody
- význam ochrany přírody, druhy chráněných území, národní parky ČR, chráněné rostliny a živočichové,
příčiny úbytku drobné zvěře
8. Botanika
- lesní stromy (rozdělení, popis, plody, využití), lesní byliny, houby (jedlé, nejedlé, jedovaté)
9. První pomoc
- zásady poskytování první pomoci, krvácení (druhy, zastavení), zlomeniny (ošetření), úžeh, úpal, omrzliny

Za OMS Kroměříž
Jan Buksa, jednatel

