Českomoravská myslivecká jednota

Okresní myslivecký spolek Kolín
Sokolská 111, 280 02 Kolín II
ve spolupráci s

Mysliveckým spolkem TUKLATY
POŘÁDÁ

v sobotu 5. 5. 2018
okresní kolo soutěže ,,ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“
Sraz účastníků v 8:00 hod., FARA Tuklaty
Program soutěže
8:00 Prezentace, rozdělení soutěžících
8:30 Zahájení soutěže
8:45 – 10:00 Testové otázky
9:30 – 13:00 Praktická stezka
11:00 – 12:30 Občerstvení účastníků
11:00 – 14:00 Doprovodný program
14:00 Vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
Přihlášku do soutěže naleznete na stránkách OMS Kolín www.myslivost.cz/omskolin
Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 4. 2018 na e-mail: vavrekovahela@seznam.cz
Soutěž se koná za každého počasí, proto doporučujeme vhodný oděv a obuv pro pohyb v přírodě.

Děkujeme všem sponzorům za poskytnutí finančních a věcných darů do soutěže.
Další informace na e-mailové adrese vavrekovahela@seznam.cz , nebo cmmj-ko@seznam.cz
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Pravidla soutěže
Zlatá srnčí trofej je vrcholná myslivecká soutěž pro mládež, kterou vyhlašuje KPO ČMMJ pro
členy mysliveckých kroužků, ostatních přírodovědných kroužků (při ZŠ, DDM) a pro
jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.
Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:
Kategorie A - pro žáky/ně III. - V. tříd včetně
Kategorie B - pro žáky/ně VI. - IX. tříd včetně
Pro okresní kolo ZST pořádané OMS Kolín r. 2018 je otevřena Kategorie M – mrňouskové
Tato kategorie je určena pro předškoláky a děti 1. a 2.tř. ZŠ v doprovodu osoby starší 18 let.
Soutěž probíhá ve třech kolech:
místní kola ......... duben - květen
okresní kola ...... duben - květen
národní kolo....... červenec - srpen
Místní kolo - probíhá v kroužcích, školách či DDM a do okresního kola postupuje vítěz.
Okresní kolo - pořádá OMS (OMS ve spolupráci s DDM). Vstupním úkolem pro všechny
soutěžící (členové kroužků, jednotlivci) je myslivecký zápisník, případně vlastní zápisník o
pozorování přírody. Vítěz okresního kola postupuje do národního kola a v případě absence
postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí. Pokud na OMS není okresní kolo
pořádáno, může OMS delegovat soutěžícího na základě prokázané úrovně znalostí.
Národní kolo - je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMSu pouze jeden
soutěžící. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v
předešlém ročníku. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody
spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní
turnaje, společenské a zábavné hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. Přihlášky do
národního kola je nutné podat do 31. května!
Termíny Národního kola soutěže Zlatá srnčí trofej byly stanoveny:
kategorie A: 30.6. – 14.7. 2018
kategorie B: 14.7. – 28.7. 2018
místo:

"Sport & Relax areál Bozeňov" Dolní Bušínov 146,789 01 Zábřeh
okres Šumperk, Olomoucký kraj
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Více na: http://www.bozenov.cz/

