Propozície k súťaži „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2018“
Vedomostná súťaţ je určená ţiakom 5. - 9. ročníka ZŠ /resp. študentom 1. - 5. ročníka osemročných gymnázií/ z okresu
Liptovský Mikuláš a Ruţomberok. Uskutoční sa 31. mája 2018 /štvrtok/ v priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom
Mikuláši.
Organizátormi podujatia sú:
Ţilinský samosprávny kraj, Liptovské múzeum Ruţomberok, Slovenský poľovnícky zväz a Obvodná poľovnícka komora
Liptovský Mikuláš, Slovenský poľovnícky zväz a Obvodná poľovnícka komora Ruţomberok, Správa TANAP-u Liptovský
Mikuláš.
Organizátori súťaţe:
- zabezpečia všetky materiálno – technické pomôcky podľa určenia Propozícií k jednotlivým disciplínam,
- zabezpečia vlastných rozhodcov k jednotlivým disciplínam /kaţdý rozhodca bude mať Kontrolný list rozhodcu, do
ktorého bude zapisovať mená súťaţiacich a získané body/,
- zabezpečia Kontrolný list súťaţiaceho, do ktorého bude rozhodca zapisovať hodnotenie a súťaţiaci si bude dávať
zapisovať svoje odpovede pri určených disciplínach,
- jednoznačne dodrţia schválené Propozície pre všetky disciplíny, nerobí v nich ţiadne vlastné úpravy.
Súťažiaci budú súťažiť v 3-členných družstvách. Každú základnú školu môžu reprezentovať dve 3-členné družstvá.
Ocenení budú najlepší 3 jednotlivci a najlepšie 3 druţstvá.
Súžiaci budú súťažiť v nasledovných disciplínach:
1. Vedomostný test z poľovníctva a prírody
- test bude obsahovať 30 otázok, kaţdá otázka má tri moţnosti /a, b, c/,
- súťaţiaci odpovedá formou jednoznačného označenia správnej odpovede na pripravenom formulári /krúţkovaním/,
- prípadné prepisovanie odpovede musí súťaţiaci okamţite oznámiť rozhodcovi, ktorý zaeviduje jeho správnu /opravenú/
odpoveď,
- rozhodca po vyhodnotení testu vpíše a potvrdí podpisom počet bodov do Kontrolného listu,
- časový limit na test je max. 20 minút.
- Hodnotenie: 1 správna odpoveď = 1 bod, max. počet 30 bodov.
2. Poznávanie živočíchov
- pre súťaţ budú pouţívané fotografie ţivočíchov (prezentácia Microsoft PowerPoint),
- menovitý zoznam ţivočíchov, ktoré je potrebné poznať bude priloţený v prílohe č. 1,
- priebeh disciplíny: súťaţiaci si vyberie 1 číslo a podľa priradenej 5 kombinácie čísel pomenuje ţivočíchy,
- odpoveď je správna, keď je pomenovaná jednoduchou rodovou formou bez bliţšieho rozlíšenia druhu /napr. stačí uviesť
len jeleň, kuna,.../,
- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- časový limit na odpoveď je max. 5 minút,
- Hodnotenie: 1 správna odpoveď = 2 body, max. počet 10 bodov.
3. Poznávanie drevín
- pre súťaţ nebudú pouţívané obrázky, ale skutočné dreviny,
- menovitý zoznam drevín, ktoré je potrebné poznať bude priloţený v prílohe č. 1,
- kaţdá drevina bude mať svoje číslo,
- priebeh disciplíny: súťaţiaci si vyberie 1 číslo a podľa priradenej 5 kombinácie čísel pomenuje dreviny,
- odpoveď je správna, keď je pomenovaná jednoduchou rodovou formou bez bliţšieho rozlíšenia druhu /napr. stačí uviesť
len borovica, javor,.../,
- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- časový limit na odpoveď je max. 5 minút,
- Hodnotenie: 1 správna odpoveď = 2 body, max. počet 10 bodov.
4. Poznávanie rastlín
- pre súťaţ budú pouţívané fotografie rastlín (prezentácia Microsoft PowerPoint),
- menovitý zoznam rastlín, ktoré je potrebné poznať bude priloţený v prílohe č. 2,
- priebeh disciplíny: súťaţiaci si vyberie 1 číslo a podľa priradenej 5 kombinácie čísel pomenuje rastliny,
- odpoveď je správna, keď je pomenovaná jednoduchou rodovou formou bez bliţšieho rozlíšenia druhu /napr. stačí uviesť
len bleduľa, plesnivec,.../,
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- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- časový limit na odpoveď je max. 5 minút,
- Hodnotenie: 1 správna odpoveď = 2 body, max. počet 10 bodov.
5. Poznávanie húb
- pre súťaţ budú pouţívané fotografie húb (prezentácia Microsoft PowerPoint),
- menovitý zoznam húb, ktoré je potrebné poznať bude priloţený v prílohe č. 2,
- priebeh disciplíny: súťaţiaci si vyberie 1 číslo a podľa priradenej 5 kombinácie čísel pomenuje huby,
- odpoveď je správna, keď je pomenovaná jednoduchou rodovou formou bez bliţšieho rozlíšenia druhu /napr. stačí uviesť
len muchotrávka, suchohríb, .../,
- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- časový limit na odpoveď je max. 5 minút,
- Hodnotenie: 1 správna odpoveď = 2 body, max. počet 10 bodov.
6. Poznávanie psov
- pre súťaţ budú pouţívané fotografie psov (prezentácia Microsoft PowerPoint),
- menovitý zoznam psov, ktoré je potrebné poznať bude priloţený v prílohe č. 2,
- priebeh disciplíny: súťaţiaci si vyberie 1 číslo a podľa priradenej 5 kombinácie čísel pomenuje psy,
- odpoveď je správna, keď je pomenovaná jednoduchou rodovou formou bez bliţšieho rozlíšenia druhu /napr. stačí uviesť
len jazvečík, stavač,.../,
- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- časový limit na odpoveď je max. 5 minút,
- Hodnotenie: 1 správna odpoveď = 2 body, max. počet 10 bodov.
7. Športová disciplína – chodúle
- súťaţná disciplína predpokladá chodúľmi prekonanie 10 m vzdialenosti,
- pri naskakovaní bude vylúčená pomoc druhej osoby
- súťaţiaci môţe naskakovanie opakovať viackrát, nesmie sa však dostať za štartovaciu čiaru,
- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- časový limit pre jedného súťaţiaceho max. 2 minúty,
- Hodnotenie: prejdená vzdialenosť v metroch = počet získaných bodov /prejdená vzdialenosť sa bude merať v mieste dotyku
chodúle so zemou, nie doskoku súťaţiaceho/. Pri meraní sa bude zaokrúhľovať podľa platných pravidiel smerom hore, resp.
dole/, 1 m = 1 bod, max. počet 10 bodov.
8. Streľba zo vzduchovky
- vzdialenosť terčov bude 10 m, strieľať sa bude v ľahu, bez akýchkoľvek ďalších technických pomôcok,
- súťaţiaci bude mať k dispozícií 5 výstrelov,
- rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
- Hodnotenie: Bude vykonané podľa dosiahnutého výsledku na jednotlivom terči vydelené 5, s presnosťou na 1 desatinné
miesto, max. počet 10 bodov.
Príklad hodnotenia: suma 5 výstrelov 48, čiţe 48/5=9,6 bodu.
Súťaţiaci môţe získať max. počet 100 bodov /druţstvo 300 bodov/. Kaţdý súťaţiaci obdrţí Kontrolný list súťaţiaceho, do
ktorého vpisujú rozhodcovia získané body v jednotlivých disciplínách.
V prípade rovnosti bodov na 1.-3. mieste sa pre záverečné hodnotenie bude prihliadať na lepší výsledok v disciplínách:
1. Vedomostný test, 2. Poznávanie ţivočíchov, 3. Poznávanie drevín, 4. Poznávanie rastlín, 5. Poznávanie húb, 6. Poznávanie
psov, 7. Športová disciplína chodúle.
V prípade nerozhodného výsledku podľa vyššie uvedeného poradia rozhodne rozstrel zo vzduchovky systémom KO (po 1
výstrele) do rozhodnutia.

Jednotlivé školy sa môţu do súťaţe prihlásiť vyplnením registračného formulára s menovitým zoznamom
3 alebo 6 súťaţiacich na www stránke múzea (www.liptovskemuzeum.sk).
V prípade potreby nás kontaktujte na mailovej adrese ciernyorol@liptovskemuzeum.sk.
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