Konkurs na lisiarza roku
REGULAMIN KONKURSU
NA
„LISIARZA SEZONU 2020/2021”

Koła Łowieckiego nr 47„BEKAS” W OPOLU LUBELSKIM

1. Organizatorem konkursu jest Zarzad KŁ nr 47 „BEKAS” w Opolu Lubelskim.

2. Celem konkursu jest ochrona zwierzyny drobnej poprzez redukcję populacji drapieżników z listy
gatunków zwierzyny łownej w obwodach 200, 217 i 218 dzierżawionych przez KŁ nr 47
„BEKAS” w Opolu Lubelskim.

3. Konkurs zakłada pozyskanie przez jednego myśliwego jak największej liczby drapieżników
podczas polowań indywidualnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

4. W konkursie mogą brać udział myśliwi, członkowie KŁ „BEKAS”.

5. Konkurs ma charakter indywidualny. Oznacza to, że pozyskanie w/w drapieżników musi
nastąpić na podstawie ważnego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego
wydanego jednej osobie, a odstrzał musi zostać wykonany w terminie podanym wyżej.

6. Dopuszcza się wszystkie metody polowań na drapieżniki zgodnie z regulaminem polowań.

7. Potwierdzeniem faktu pozyskania drapieżników będzie zamieszczenie 2 zdjęć drapieżnika
sfotografowanego z prawej strony z uchem i drugie bez ucha i dołączenie zdjęcia na stronie
książki EKEP z miejscem i godziną pozyskania lub okazanie tuszy lisa sobie upoważnionej

przez Zarząd.

8. Ustala się następujące zasady punktacji za pozyskane drapieżniki :

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość punktów

1

Za każdego pozyskanego drapieżnika

+1

2

Za każdą czaszkę – trofeum medalowe drapieżnika

+5

9. Minimalna liczba punktów kwalifikujących do udziału w konkursie to 5 pkt.

10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w składzie:
1. Prezes – Przewodniczący komisji,
2. Łowczy – Członek komisji,
3. Vice łowczy – Członek komisji.

11. Komisja konkursowa dokonuje klasyfikacji na podstawie ilości pozyskanych drapieżników oraz
przedstawionych przez myśliwego karty/kart wyceny trofeów. Ostateczny termin
przedstawienia w/w kart wyceny upływa z dniem 30 kwietnia 2021r.

12. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów za pozyskane drapieżniki wygrywa
myśliwy, który pozyskał większą liczbę drapieżników ,a przypadku równej liczby ten który
przedstawi kartę wyceny medalowej na najwyższą liczbę punktów przeprowadzonej przez
Komisję Wyceny Trofeów ZO PZŁ Lublin.
Dlatego też w przypadku pozyskania drapieżników zaleca się preparację trofeum, w celu
ewentualnego przedstawienia komisji wyceny.

13. Od ustaleń komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

14. Myśliwi, którzy zdobędą trzy najwyżej punktowane lokaty otrzymają:
tytuł „Lisiarza sezonu 2020/2021 KŁ nr 47 „BEKAS” w Opolu Lubelskim oraz bon towarowy
na kwotę 700,00 – zł
tytuł „Vice-Lisiarza sezonu 2020/2021 KŁ nr 47 „BEKAS” w Opolu Lubelskim oraz bon towarowy
na kwotę 500,00 – zł
tytuł „II Vice-Lisiarza sezonu 2020/2021 KŁ nr 47 „BEKAS” w Opolu Lubelskim oraz bon
towarowy na kwotę 300,00 – zł
do wykorzystania w sklepie myśliwskim „ALEKSANDER” w LUBLINIE.

Wśród pozostałych uczestników konkursu zostanie rozlosowane 5 nagródy rzeczowych.

15. Organizator ustala minimalną liczbę odstrzelonych drapieżników dla poszczególnych
premiowanych miejsc:
Miejsce I – 20 drapieżników
Miejsce II – 15 drapieżników
Miejsce III – 10 drapieżników

16. Dla myśliwych którzy pozyskają drapieżnika na polowaniu zbiorowym Zarząd ufunduje paczkę
amunicji śrutowej za każdego drapieżnika. Pozyskane drapieżniki na polowaniu zbiorowym
nie są wliczane do punktacji konkursowej

17. Uroczyste wręczenie wszystkich nagród nastąpi na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

18. Regulamin i wynik konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła. Przez cały
czas trwania konkursu zmagania uczestników raz na 3 miesiące będą publikowane na stronie
internetowej Koła.

19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany dotyczącej pkt 15 regulaminu w czasie
trwania konkursu

