Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS (v nadaljevanju KLKOJ) je na
4. dopisni seji, ki je potekala od 19. 06. 2020 od 14.00 ure do 22. 06. 2020 do 12.00 ure, sprejela

KRITERIJE TEKMOVANJA 13. DRŽAVNEGA IN 6. ODPRTEGA
MEDNARODNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE V OPONAŠANJU
JELENJEGA RUKANJA
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(opredelitev)

Določila teh kriterijev veljajo za 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v
oponašanju jelenjega rukanja, v skladu s pravili Evropskega združenja oponašalcev jelenjega
rukanja.

2. člen
(udeležba na tekmovanju)
Tekmovanja se lahko udeleži vsak, ki se na tekmovanje prijavi na predpisan način in v
predpisanih rokih, ki so bili objavljeni v julijski reviji Lovec in na spletni strani LZS.

3. člen
(spoštovanje določil)
Vsi udeleženci, funkcionarji in uradno osebje tega tekmovanja, morajo dosledno spoštovati
določila, ki jih določajo ti kriteriji.

II.

VODSTVO TEKMOVANJA IN NALOGE VODSTVA
4. člen
(sestava)

(1) Vodstvo tekmovanja sestavljajo (v nadaljevanju vodstvo): vodja tekmovanja in dva člana.
(2) Vodstvo imenuje KLKOJ, na predlog strokovne skupine, ki jo imenuje KLKOJ.

5. člen
(naloge vodstva)
(1) Vodstvo zagotavlja in je odgovorno, da tekmovanje poteka v skladu s temi kriteriji in čim
bolj tekoče.
(2) Vodstvo vodi tekmovanje.
(3) Vodstvo z žrebom štartnih številk določa vrstni red nastopajočih.
(4) Vodstvo računalniško vpisuje in obdeluje podatke rezultatov tekmovalcev.
(5) Vodstvo na koncu tekmovanja razglasi končne rezultate.
(6) Vpisovanje in obdelava rezultatov mora potekati tudi ročno, kot nadomestno zagotovilo za
pravilni potek tekmovanja.

III.

SODNIKI IN POTEK SOJENJA
6. člen
(sestava sodniškega zbora)

(1) Sodniški zbor sestavlja šest sodnikov.
(2) Sodniški zbor imenuje KLKOJ, na predlog strokovne skupine, ki jo imenuje KLKOJ.

7. člen
(delovanje sodnikov)
(1) Pred tekmovanjem vodstvo s sodniki opravi skupni sestanek.
(2) Na skupnem sestanku se sodnikom predstavi discipline in njihove karakteristike, da se
zagotovi čim večja objektivnost pri oceni nastopa.
(3) Sodniki so razvrščeni v 6 kabin, od A-F. Vsaka kabina je postavljena tako, da ne omogoča
vidljivost na prizorišče, na tekmovalce in na publiko, kar pomeni, da sodniki ne vidijo,
kateri tekmovalec nastopa.

IV.

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA

8. člen
(oblačila)
(1) Tekmovalec tekmuje v svečanem lovskem kroju, ki ga predpisuje Etični kodeks slovenskih
lovcev.
(2) Če tekmovalec prihaja iz tujine, tekmuje v lovskem kroju države, iz katere prihaja.
9. člen
(predstavitev tekmovalca)

Pred nastopom se tekmovalec odkrije s klobukom ter pozdravi vse prisotne. Postopek je enak,
ko tekmovalec konča svoj nastop.

10. člen
(pripomočki tekmovalca)
(1) Tekmovalec lahko ob svojem izvajanju uporablja vse naravne pripomočke in prirejena
pomagala (rekvizite, orodja) za oponašanje jelenjega rukanja.
(2) Tekmovanje poteka ob pomoči avdio tehnike (mikrofoni, ozvočenje, lahko tudi slušalke za
sodnike).

11. člen
(žreb štartnih številk)
Pred začetkom tekmovanja vsak tekmovalec izžreba svojo štartno številko, ki mora biti vidna
in jo mora imeti obešeno okrog vratu ves čas tekmovanja.

12. člen
(nastop tekmovalca)
(1) Pred vsakim nastopom posameznega tekmovalca, vodja tekmovanja pokaže štartno
številko, ki je na vrsti za nastop, proti tekmovalcem.
(2) Ko vodja tekmovanja pokaže štartno številko, k mestu za nastop oziroma k mikrofonu
pristopi tisti tekmovalec, ki ima štartno številko, ki jo je pokazal vodja tekmovanja.
(3) Vsak začetek nastopa tekmovalca se izvede brez zvočne najave štartne številke za nastop.

13. člen
(preizkus)
(1) Tekmovalci imajo možnost preizkusa nastopa pred mikrofonom v terminu pred
tekmovanjem.
(2) Termin preizkusa pred tekmovanjem določi vodstvo tekmovanja.

14. člen
(občinstvo)
(1) Po posameznih nastopih tekmovalcev občinstvo ne ploska.
(2) Aplavz je namenjen vsem tekmovalcem na koncu vseh nastopajočih v posamezni disciplini.
(3) Moderator tekmovanja nagovori občinstvo, da s svojim aplavzom nagradijo tekmovalce za
njihove nastope.

V.

OCENJEVALNI KRITERIJI

15. člen
(ocene)
Vsak nastop se oceni z oceno od 1 do 6.

16. člen
(potek ocenjevanja)
(1) Sodniki po koncu posameznega nastopa tekmovalca, na poziv moderatorja, ocenijo njegov
nastop z dvigom ocene na tablici od 1 do 6, pri čemer je 1 najnižja ocena in 6 najvišja ocena.
Ocene so vidne, dokler se moderator ne zahvali sodnikom za ocene.
(2) V točkovanje gre seštevek ocen štirih sodnikov, pri čemer se oceni dveh sodnikov, ki sta
dodelila najvišjo in najnižjo oceno, ne upoštevata in se v obdelavi rezultatov brišeta.

17. člen
(vsebina ocenjevanja)
(1) Sodnik mora upoštevati pravila vsake discipline, ki vsebujejo vse elemente v fazi jelenjega
rukanja. Pri nekaterih disciplinah pa mora nastop vsebovati: začetek (Z), srednji del (S) in
konec (K) predstavitve discipline.
(2) Izvajanje posamične discipline mora biti povezana v zgodbo.
(3) Deli zgodbe ne smejo izstopati samostojno, prikazati jih je potrebno kot enoto, v kateri so
med seboj jasno povezani.

VI.

VRSTNI RED UVRSTITVE TEKMOVALCEV

18. člen
(dosežene točke)

Najvišje število doseženih točk odloča o zmagovalcu.

19. člen
(enako število točk)
(1) Če po koncu tekmovanja v vseh treh disciplinah, dosežejo tekmovalci do vključno tretjega
mesta enako število točk, se za njih izvede še tekmovanje v rezervni disciplini.
(2) Če je stanje točk tudi po rezervni disciplini še vedno enako, se zmagovalca določi na podlagi
ocen predpisanih disciplin in sicer: najprej se upošteva rezultat druge predpisane discipline,
ob še vedno enakem številu točk pa določa končno razvrstitev rezultat prve predpisane
discipline.
(3) Če pride pri končnem izračunu še vedno do enakega števila točk, se o končnem zmagovalcu
odloča z žrebom.
(4) Z upoštevanjem določil 2 (druge) in 3 (tretje) točke tega člena, se pridobi tudi vrstni red
uvrstitve tekmovalcev od 4 (četrtega) do 6 (šestega) mesta. Za te uvrstitve se ne izvede
rezervne discipline.
(5) Odločitev vodstva tekmovanja je dokončna.

VII.

TEKMOVALNE DISCIPLINE

20. člen
(predpisane discipline)
Tekmovalne discipline tega tekmovanja so naslednje:
(1) Oponašanje starega jelena, ki išče košute.
Z: grob razločen, podaljšan; S: grob, hrepenenje, podaljšan s premori; K: grob, glas mora
biti temperament.
(2) Oponašanje glavnega jelena s tropom košut na rukališču.
Z: zadovoljen glas, ne grozi ali da je agresiven, z odmori; S: srečanje s tropom košut, glas
ustreza korakom jelena, ponovi 2x s premorom (nizki glas); K: glas v teku, odgovor, močna
reakcija na koncu.
(3) Oponašanje dveh enakovrednih jelenov v dvoboju, na višku paritvenega obdobja.

Disciplina mora vsebovati dva različna glasova s svojimi lastnostmi, ki se morata med seboj
ponoviti najmanj dvakrat in največ štirikrat). Glasova morata imeti vsak zase svojo zgodbo,
ki se prepozna in zelo vpliva na oceno nastopa.

21. člen
(rezervna disciplina)
(1) Oponašanje starega jelena, ki ima formiran trop, s katerim se pomika proti rukališču.
Disciplina mora vsebovati oglašanje jelena, ki je umirjeno pa vendar je v njegovem glasu
zaznati opozorilo stranskim jelenom o njegovi prevladi na tem prostoru.

VIII.

IZBOR TEKMOVALCEV ZA UDELEŽBO NA EVROPSKEM PRVENSTVU

22. člen
(širši izbor)
V širši izbor v ekipo, ki Lovsko zvezo Slovenije zastopa na Evropskem prvenstvu, na
mednarodnih in drugih tekmovanjih v oponašanju jelenjega rukanja, se uvrstijo tekmovalci
uvrščeni od 1. (prvega) do 6. (šestega) mesta, na tem tekmovanju.

23. člen
(ožji izbor)
Strokovna skupina, ki jo imenuje KLKOJ LZS, je pristojna za ožji izbor tekmovalcev, ki
Lovsko zvezo Slovenije zastopa na Evropskem prvenstvu, na mednarodnih in drugih
tekmovanjih v oponašanju jelenjega rukanja. Ekipo potrdi KLKOJ, na predlog strokovne
skupine.

24. člen
(kriteriji za ožji izbor)
Kriteriji za ožji izbor so:
(1) uvrstitev na zadnjem državnem prvenstvu – do 50 točk:
 1. mesto - 50 točk,
 2. mesto - 39 točk,
 3. mesto - 29. točk,

 4. mesto - 20 točk,
 5. mesto - 12 točk,
 6. mesto - 5 točk.
(2) udeležba in kakovost izvedbe izbranih disciplin na treningih, ki jih skliče strokovna skupina
– do 35 točk;
 1. mesto - 35 točk,
 2. mesto - 25 točk,
 3. mesto - 20. točk,
 4. mesto - 15 točk,
 5. mesto - 10 točk,
 6. mesto - 5 točk.
(3) Presoja strokovne skupine o usposobljenosti in uspešnosti tekmovalcev na podlagi
dosedanjih nastopov na tovrstnih tekmovanjih - do 15 točk.

IX.

KONČNE DOLOČBE

Ti kriteriji začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Komisija za lovsko kulturo in odnose z
javnostmi LZS.

Številka: LZS/168-2
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Predsednik Komisije za lovsko kulturo
in odnose z javnostmi
mag. Jani Šalamon

