
 
 

Myslivecká soutěž „Zlatá srnčí trofej“ oblastní kolo 
 

ZST je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje KPO ČMMJ pro členy ostatních 
přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. 
Oblastní kolo soutěže pro Benátky nad Jizerou a okolí pořádají KDM Benátky nad Jizerou, Myslivecké 
sdružení Benátky nad Jizerou a Benátecký Čtyřlístek. 
 
Termín soutěže: 12.5.2012 od 9:00 do cca 14:00  
Místo konání: Hájovna Okrouhlí, Benátky nad Jizerou 294 71 
Informace: Jaroslava Mincbergerova 326 362 616, 724 985 148, Karel Bendl 607 186 286, 
 www.ddm-mb.cz, www.benateckyctyrlistek.eu  
Přihlášky zasílejte: jaroslava.mincbergerova@ddm-mb.cz nejpozději do 4.5.2012 
 
Soutěžní kategorie: A,B,C 
A 2.-5.třída 
B 6.-9. třída 
C MŠ – 1. třída 
 
Soutěž se skládá z teoretické části (písemný test) a praktické části ( terénní poznávací stezka).  Součet 
všech bodů za obě dvě části určuje vítěze, v případě shody rozhoduje počet bodů za teoretickou část. 
Každý účastník získá diplom a věcnou cenu – podle umístění. Vítěz postupuje dále do okresního kola. 
Výherní ceny pro umístěné soutěžící: vzduchovka, dalekohled, encyklopedie s přírodovědným 
zaměřením, myslivecké tričko s potiskem a další zajímavé ceny. 
 
Soutěžní oblasti: 
Myslivecká zoologie: poznávání zvířat, popis zvěře, myslivecká mluva, rohy a parohy 
Lovectví a střelectví: Popis částí zbraně, střelba vzduchovkou, střelivo, stopy zvěře 
Myslivecká kynologie: plemena loveckých psů a jejich užití v myslivosti, lovecké zkoušky 
Botanika a dendrologie: poznávání bylin a stromů, základní znalosti: jedlé x jedovaté, jarní x letní…. 
Péče o zvěř: zařízení pro přikrmování zvěře 
Orientace v přírodě: základy orientace v přírodě, práce s mapou 
Zdravověda: krvácení, zlomenina, bezvědomí, poranění zvířetem 
Při praktické části, mohou být jednotlivé oblasti rozčleněny na dílčí části např. stanoviště 1 poznávání 
zvířat, stanoviště 2 rohy a parohy. 
 
Harmonogram akce:   
9:00 – 9:30 prezence účastníků 
9:30 – 9:45 slavnostní zahájení 
9:45 – 10:30 vědomostní test 
11:00 – 13:00 praktická stezka 
14:00 slavnostní vyhodnocení výsledků 
 
Během soutěže Myslivecké sdružení nabídne návštěvníkům občerstvení v podobě srnčího guláše, 
špekáčků a nápojů. Pro soutěžící bude připraveno občerstvení zdarma. 
 
Doprovodná program: trubači, střelba vzduchovkou o drobné ceny, projížďka povozem po okolí,  
sokolnické představení. 
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