PROPOZICE
myslivecké soutěže
ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Místní kolo
Pořádající organizace: Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou
Městská správa lesů Benátky nad Jizerou
Mediální partner: Benátecký čtyřlístek
Den konání: 16. 5. 2015
Čas konání: 10.00- 15.00
Místo konání: Hájovna Okrouhlík Benátky nad Jizerou
Specifikace soutěže:
Zlatá srnčí trofej je vrcholnou mysliveckou soutěží pro děti a mládež, kterou vyhlašuje
Odborné oddělení sekretariátu ČMMJ pro členy mysliveckých a přírodovědných kroužků při,
MS, ZŠ, ŠD, DDM a pro jednotlivce se zájmem o přírodu, myslivost a její ochranu.
Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsahuje znalosti a
dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě a
první pomoci.
Kategorie soutěže:
Kategorie A: 2. -5. třída ZŠ
Kategorie B: 6. -9. třída ZŠ
Kategorie C: MŠ- 1. třída ZŠ
Nejúspěšnější soutěžící z kategorie A a B postupují do okresního kola soutěže. Úspěšní
účastníci soutěže obdrží drobné ceny.
Harmonogram soutěže:
10.00- 10.30 prezence účastníků
10.30- 10.45 slavnostní zahájení soutěže
10.45- 11.30 vědomostní test
12.00-14.00 praktická naučná stezka
14.30

slavnostní vyhlášení výsledků

Organizátoři si vyhrazují právo v případě potřeby upravit časový harmonogram soutěže.

Občerstvení:
Během soutěže bude k dispozici občerstvení v podobě zvěřinových pokrmů, špekáčků, nápojů.
Součástí soutěže bude i doprovodný program zaměřený na prohloubení znalostí účastníků
v jednotlivých oblastech soutěže a zajímavosti z oblasti myslivosti.
Doprovodný program:střelba ze vzduchovky, ukázka výcviku loveckých psů, jízda koňským
povozem, sokolníci.

Doporučená literatura:
Červený J. a kol.: Encyklopedie myslivosti, Ottovo nakladatelství Praha, 2003
Kovařík J., Rakušan C., Myslivecká mluva, Myslivost s.r.o. Praha, 1989
Poruba M., Rabšteinek O , O životě naší zvěře, nakladatelství Brázda s.r.o., Praha
Časopisy:
Myslivost- Stráž myslivosti, Myslivost s.r.o., Praha

Přihlášky včetně cvičných testů a zkoušených okruhů a další informace k soutěži jsou
k dispozici na stránkách www.benateckyctyrlistek.cz
Přihlášky do soutěže je nutné odeslat nejpozději do 30. 4. 2015 zaslat na email: bendl@hajovnabenatky.cz
Kontaktní osoby:
Karel Bendl: 607 186 286

