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Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Cilj ovoga natjecanja je njegovati sportski duh i lovačku etiku među lovcima i kinolozima 

koji u lovu koriste pse ptičare, odnosno dizače divljači te ostvarenim rezultatima pridonijeti 

razvoju lovne kinologije.

Tijekom natjecanja lovci pokazuju poznavanje lovačke vještine, poštivanje važećih zakonskih 

odredbi,  opreznost  u  rukovanju oružjem,  spremnost  u  praktičnom lovu te  korištenju pasa 

ptičara, odnosno španijela u lovu.

Od psa, kojeg na ovome natjecanju vodi lovac, traži se da pokaže prirođene osobine te stupanj 

uvježbanosti u praktičnom lovu.

Članak 2.

Lovno kinološki kup može biti međunarodnog, državnog, županijskog, gradskog, općinskog 

ili lokalnog značaja.

Natjecanja se mogu održavati pod uvjetom da na njima sudjeluje najmanje 6 lovaca, odnosno 

3 lovkinje.

Članak 3.

Natjecanja ove vrste mogu organizirati  sve članice Hrvatskog lovačkog saveza s područja 

Republike Hrvatske, po odobrenju povjerenstva za lovnu kinologiju HLS-a, pod uvjetima i 

propisima iz ovog Pravilnika.

Članak 4.

Na natjecanjima lovci mogu voditi pse ptičare, odnosno dizače divljači koji  posjeduju važeću 

rodovnicu, imaju pozitivnu ocjenu oblika te Uvjerenje o položenom ispitu prirođenih osobina. 

Natjecanje se održava posebno za lovce koji vode pse ptičare, odnosno za lovce koji vode pse 

španijele.



Članak 5.

Organizator ovih natjecanja predlaže sudačko povjerenstvo od najmanje 2 člana po bateriji na 

lokalnim i  regionalnim natjecanjima,  a  tada je barem jedan lovno kinološki  sudac za rad 

ptičara  odnosno dizača  divljači,  dok drugi  može  biti  iskusan  natjecatelj  u  radu sa  psima 

ptičarima ili dizačima divljači ili iskusan lovac na sitnu divljač. 

Ukoliko se radi o državnom ili  međunarodnom natjecanju s više baterija u baražu moraju 

suditi  3 člana od čega su 2 lovno kinološka suca,  a treći može biti  iskusan natjecatelj  ili 

iskusan lovac na sitnu divljač. 

Lovci s psima ptičarima i psima španijelima natječu se u posebnim baterijama. Odobrenje i 

verifikaciju članova sudačkog povjerenstva, koje predlaže organizator, daje povjerenstvo za 

lovnu kinologiju HLS-a.

Članak 6.

Ako se natjecanje održava u više baterija, na kraju dana za pobjednike iz baterija mora se 

organizirat dodatno nadmetanje, odnosno baraž koji sude tri suca koje odredi organizator na 

dan natjecanja.

U baražu sudjeluju prvoplasirani  natjecatelji  iz  svake baterije  pod uvjetom da su ostvarili 

najmanje  60  bodova  i  imaju  odstrijeljen  barem  jedan  primjerak  dozvoljene  divljači  ili 

najmanje 70 bodova bez odstrjela. 

Baterije broje najmanje 6 do najviše 11 natjecatelja.

Članak 7.

Za svako natjecanje organizator imenuje voditelja natjecanja. On mora biti kinološki sudac za 

rad pasa ptičara, odnosno dizača divljači ili iskusan natjecatelj. Vođa natjecanja odgovoran je 

za pripremu i nesmetanu provedbu natjecanja. 

Njegove dužnosti su:



- osigurati pregledan teren s dovoljno pernate divljači određene za natjecanje, 

- osigurati potrebne suglasnosti za održavanje natjecanja, 

- osigurati startne brojeve za natjecatelje, 

- osiguravati red na terenu tijekom natjecanja radi sigurnosti natjecatelja, sudaca i promatrača, 

-  kontinuirano  biti  na  raspolaganju  sudačkom  povjerenstvu  radi  efikasnog  i  nesmetanog 

održavanja natjecanja. 

Vođa natjecanja se ne može natjecati na natjecanju na kojem je voditelj manifestacije.

Članak 8.

Sudjelovanje u lovno kinološkom kupu «Sveti Hubert» može biti pojedinačno i ekipno. 

U ekipi su najmanje dva natjecatelja, a najviše četiri, ovisno o rangu i karakteru priredbe.

Natjecanja  na  razini  lovačkih  udruga,  pojedinačna  su,  dok  ostala  natjecanja  mogu  biti 

pojedinačna i ekipna.

Članak 9.

Bolesni i agresivni psi, kao i kuje u tjeranju, ne mogu sudjelovati na natjecanju.

Članak 10.

UVJETI NATJECANJA

Natjecanje u lovno kinološkom kupu održava se odvojeno za natjecatelje s ptičarima, odnosno 

za natjecatelje sa dizačima divljači.

Raspored po baterijama ždrijebanjem određuje organizator ako ima više od 11 natjecatelja.

Ukoliko se radi o natjecanju lokalnog tipa prijave se prikupljaju na licu mjesta, dok se na sva 

natjecanja višeg reda obavljaju preko lovačkog društva ili županijskog lovačkog saveza, bez 

obzira na to da li je riječ o pojedincu ili ekipi. U prijavi se dostavljaju potrebni podaci o 

natjecatelju i psu. 



Članak 11.

Sudačko povjerenstvo ocjenjuje svakog natjecatelja i njegovog psa pojedinačno. Svaki turnus, 

ako nije učinjena eliminacijska greška, traje 20 minuta. 

Turnus u baražu traje 15 minuta. 

Suci  će u suradnji  s  vođom natjecanja nastojati  svakom natjecatelju  osigurati  podjednake 

uvjete na terenu.

Članak 12.

U jednom turnusu natjecatelj ima pravo odstrijeliti najviše dva kljuna pernate divljači koju 

odredi organizator. 

Ta divljač može biti fazan, jarebica i prepelica. 

Svako ranjavanje i nepronalaženje ranjene divljači kažnjava se negativnim bodovima. 

Za odstrjel divljači može se koristiti samo puška sačmarica s glatkim cijevima i to dvocijevka 

ili poluautomat ograničen s dva metka u kalibru 12, 16 i 20. 

Natjecatelj mora u jednom turnusu imati najmanje 6 naboja, a smije iskoristi samo 4 naboja. 

Promjer sačme, sukladno odredbama Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja, za 

odstrjel fazana mora biti 3 - 3,5 mm, a za odstrjel jarebice i prepelice 1,7 - 3,5 mm.

Članak 13.

NAČIN OCJENJIVANJA

Lovcu natjecatelju može se dodijeliti najviše 70 bodova, a njegovom psu najviše 30 bodova, 

što znači da u jednom natjecateljskom krugu može biti ostvareno najviše 100 bodova. Za 

učinjene pogreške dodjeljuju se negativni bodovi.



Članak 14.

DODJELJIVANJE POZITIVNIH BODOVA

 Odstrel - vještina lovca (najviše 20 bodova)

- za svaki primjerak oborene i pokupljene divljači s prvim nabojem pod uvjetom daju je 

pas markirao i korektno realizirao (najviše 10 bodova)

- za svaki primjerak oborene i pokupljene divljači s drugim nabojem pod uvjetom da ju 

je pas markirao i korektno realizirao (najviše 5 bodova)

Vrednovanje ponašanja lovca (najviše 50 bodova)

- lovačka obrazovanost i točnost (naviše 15 bodova) 

- sigurnost i vještina lovca (najviše 20 bodova) 

- sportski duh lovca (najviše 15 bodova)

Vrednovanje rada psa (najviše 30 bodova)

- aspekti prirođenih osobina (naviše 15 bodova)

- aspekti obuke psa (najviše 15 bodova) 

DODJELJIVANJE NEGATIVNIH BODOVA

- za svaki promašen primjerak divljači (- 5 bodova)

- za svaki oboren i nepokupljen primjerak divljači (-10 bodova)

- za svaki oboren i pokupljen primjerak divljači bez markiranja psa (- 30 bodova)

Članak 15.

Radi  usklađivanja  kriterija  ocjenjivanja  sudačka  povjerenstva  se  tijekom  rada  trebaju 

pridržavati sljedeće skale bodova i ocjena za ponašanje lovca i psa: 

Lovac 
(najviše  50 
bodova)

Pas (najviše 30 bodova)

nedovoljan 0 - 10 bodova nedovoljan 0 - 4 boda
dovoljan 11-  15 

bodova
dovoljan 5 - 1 0 

bodova
dobar 16  -  29 

bodova
dobar 11-  15 

bodova



vrlo dobar 30  -  40 
bodova

vrlo dobar 16  -  25 
bodova

odličan 41  -  50 
bodova

odličan 26  -  30 
bodova

Ovome zbroju se dodaju i bodovi ostvareni za odstrel divljači.

Članak 16.

ELIMINACIJSKE POGREŠKE

Iz natjecanja treba isključiti natjecatelja i psa ako učine sljedeće eliminacijske pogreške:

- ako puca u smjeru promatrača, organizatora, objekata, vođe natjecanja te radnika i 

drugih osoba na terenu

- ako se nedolično ponaša za vrijeme natjecanja

- ako grubo kažnjava psa za vrijeme natjecanja

- ako puca u divljač koju organizator nije odobrio za natjecanje

- ako puca na divljač na zemlji prije polijetanja

- ako pas kida i zatrpava divljač

- ako je pas plašljiv na pucanj i polet divljači

- ako pas neobuzdano podiže i goni pernatu ili dlakavu divljač

- ako pas gubi povezanost s vodičem i nekontrolirano se kreće po lovištu

- ako pas ptičar tijekom turnusa glasno laje

                                           Članak 17.

KLASIFIKACIJE I NASLOVI

Klasifikacije i naslovi vrše se za natjecatelje pojedince i ekipe.

Članak 18.

Rangiranje na pojedinačnom natjecanju obavlja se na temelju broja bodova koje je osvojio 

svaki natjecatelj.



Ako se natjecanje održava u dvije ili više baterija, za proglašenje pojedinačnog pobjednika 

mora se održati baraž. 

U baražu sudjeluju prvoplasirani  natjecatelji  iz  svake baterije,  pod uvjetom da su osvojili 

najmanje 60 bodova s barem jedan odstrijeljenim primjerkom divljači ili najmanje 70 bodova 

bez odstrjela. 

U baražu sude 3 suca koje odredi organizator. Turnus u baražu traje 15 minuta i sudi se prema 

istim kriterijima kao i redovni turnus.

Ako se natjecanje održava samo u jednoj bateriji, pojedinačni pobjednik je onaj natjecatelj 

koji je osvojio najviše bodova i odstrijelio barem jedan primjerak divljači. 

U slučaju kada se natjecanje održava u više baterija, pojedinačni pobjednik je onaj natjecatelj 

koji je u baražu osvojio najviše bodova i odstrijelio barem jedan primjerak divljači.

Članak 19.

Pojedinačni  pobjednik  na  ovim  natjecanjima,  bez  obzira  na  to  o  kojem  je  rangu  riječ, 

proglašava  se  „Prvakom lovno kinološkog  kupa  Sveti  Hubert“  za  odgovarajuću  godinu  i 

odgovarajući rang.

Drugoplasirani natjecatelj proglašava se „Viceprvakom lovno kinološkog kupa Sveti Hubert“ 

za odgovarajuću godinu i odgovarajući rang.

Članak 20.

„Prvak  lovno  kinološkog  kupa“  sljedeće  godine  brani  osvojenu  titulu  na  natjecanju 

odgovarajućeg ranga. Ukoliko je riječ o državnom prvenstvu, prošlogodišnji „Prvak lovno 

kinološkog kupa“ plasira se izravno bez natjecanja.



Članak 21.

Ekipni plasman i redoslijed ekipa određuje se na način da se zbroje osvojeni bodovi dvaju 

najboljih članova ekipe i rangiraju od većeg broja bodova prema manjem broju.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima ona ekipa čiji su natjecatelji zbirno osvojili 

više bodova za ocjenjivanje lovca. Ako i tada imaju isti broj bodova, tada pobjeđuje ona ekipa 

čiji su psi zbirno osvojili veći broj bodova. 

Prvoplasirana ekipa proglašava se „Ekipnim prvakom lovno kinološkog kupa Sveti Hubert“ 

za odgovarajuću godinu i odgovarajući rang. Drugoplasirana ekipa je „Ekipni viceprvak lovno 

kinološkog kupa Sveti Hubert“ za odgovarajuću godinu i odgovarajući rang.

Članak 22.

NATJECATELJI

Natjecatelji sa psima moraju biti na određenome mjestu u zakazano vrijeme radi dogovora i 

natjecanja, a potom kontinuirano na raspolaganju voditelju natjecanja i sucima. Za vrijeme 

trajanja natjecanja dužni su držati se uputa voditelja natjecanja i sudaca.

Natjecatelj  bira teren na kojem će se loviti,  ali turnus uvijek mora započeti s mjesta koje 

odrede suci.

Članak 23.

GLEDATELJI

Natjecanje mogu pratiti gledatelji pod uvjetom da se kreću najmanje 100 m iza sudačkog 

povjerenstva. Moraju se kretati putovima ili neobrađenim površinama, a nikako obrađenim 

poljoprivrednim kulturama. 

Gledatelji se moraju pridržavati uputa i naredbi voditelja natjecanja.



Članak 24.

ŽALBE

Natjecatelj  može podnijeti  žalbu  samo zbog formalne  organizacijske  pogreške  i  formalnu 

grešku suca isključivo u pismenom obliku.

Žalba se ne može podnijeti na kriterij suđenja sudačkog povjerenstva.

Članak 25.

Žalba se predaje voditelju ispita na lokalnom kupu, odnosno službenom delegatu HLS-a na 

natjecanjima  višeg  ranga  u  pisanom  obliku  uz  novčanu  kauciju  čiju  visinu  određuje 

organizator.

Žalbu rješava povjerenstvo koje imenuje organizator zajedno s delegatom.

U slučaju da je žalba uvažena, uplaćena kaucija se vraća natjecatelju.

Ako se natjecanje održava u jednoj bateriji, žalba se mora predati odmah po završenom

zadnjem turnusu. 

U  slučajevima  kada  se  natjecanje  održava  u  više  baterija,  žalba  se  mora  predati  prije 

održavanja baraža, odnosno odmah poslije održanog baraža ako se ona odnosi na baraž.

Članak 26.

UPUTSTVA ZA OCJENJIVANJE 

Povjerenstvo za ocjenjivanje na natjecanju „lovno kinološki kup“  mora cijelo vrijeme pratiti 

natjecatelja, rad njegovog psa i njihovu međusobnu suradnju.

Od lovca se očekuje:



- da je prikladno odjeven i obučen u odnosu na teren na kojem se obavlja natjecanje i 

atmosferske prilike 

- da je opskrbljen potrebnim priborom (streljivo, visak i dr.)

- da na poziv vođe natjecanja pristupi pred sudačko povjerenstvo s vezanim psom i 

prelomljenom puškom, predstavi se, priopći ime svojega psa, kalibar puške i streljiva 

koje će koristiti 

- natjecatelj  je  dužan  potpuno  iskoristiti  dobiveno  vrijeme  i  pretražiti  teren  što 

podrobnije koristeći vjetar, kako bi sudačko povjerenstvo moglo ocijeniti ponašanje i 

spretnost lovca, a također i učinak njegova psa, 

- lovac  treba  u  suradnji  sa  psom  brzo  pronaći  divljač,  pri  polijetanju  usmjeriti  u 

željenom smjeru i na najbolji način obaviti odstrjel i pronaći odstrijeljenu divljač

-  ako se natjecanje provodi u obraslom terenu, natjecatelj treba držati pušku jednom 

rukom, a drugom razgrtati granje ili drugo raslinje koje mu ograničava vidik 

- natjecatelj nikada ne smije nositi pušku vodoravno, nego ovisno o prilikama, cijevi 

trebaju biti okrenute prema zemlji ili nebu. 

- šakom ruke u kojoj nosi pušku treba pokriti okidač kako neka grana ne bi prouzročila 

okidanje 

- natjecatelj  treba  posvetiti  posebnu  pozornost  držanju  puške  pri  preskakanju  jarka, 

prelasku  ograda  ili  kamenih  zidova,  zatim  na  strmim  stjenovitim  ili  šljunkovitim 

stazama. 

Najbolje se ocjenjuje ako lovac u tim prilikama izvadi metke iz puške, a znatno slabije ako 

pušku drži zakočenom.

-  prije svakog ponovnog punjenja natjecatelj se treba uvjeriti da u cijevi puške nema 

lišća, zemlje ili snijega 

- opreznost u svakom pogledu, a osobito za vrijeme punjenja ili pražnjenja puške i za 

vrijeme pucanja, donosi natjecatelju bodove

-  natjecatelj treba uspostaviti što bolju suradnju sa svojim psom u pretraživanju terena i 

pronalasku pernate divljači prije i poslije odstrjela.

Članak 27.

Pogreške koje sudačko povjerenstvo treba imati u vidu pri ocjenjivanju su:

- dolazak  neprikladno  obučenog  natjecatelja,  bez  predviđenog  pribora  ili  s 

neprelomljenom puškom prije ili poslije obavljenog turnusa



-  ozbiljna je pogreška ako natjecatelj neoprezno puni ili prazni pušku ili ne pogleda 

kroz cijev prije stavljanja metka

- drži  se  ozbiljnom pogreškom ako lovac  propusti  pucati  na  divljač  koja  je  bila  na 

dometu puške, a imao je dobru vidljivost

- ozbiljan je prekršaj ako natjecatelj puca na već oborenu ili pogođenu divljač koja se 

udaljava

- pogreška je ako lovac puca na divljač koja je izvan dometa puške

- velika je pogreška ako lovac nosi pušku u stavu za opaljivanje dok hoda i promatra

            pokušavajući pronaći divljač, a pogotovo ako pri tome drži prst na obaraču

Članak 28.

Diskvalifikacijske pogreške za lovca natjecatelja jesu:

- ako natjecatelj puca u smjeru promatrača ili radnika u polju

- nedolično  ponašanje  za  vrijeme  natjecanja  i  grubo  kažnjavanje  psa  za  vrijeme 

natjecanja

Članak 29.

Tijekom natjecanja od psa se očekuje da pretražuje teren odlučno i sustavno, usklađeno s 

prirodom  terena.  Traženje  treba  biti  u  lijepom  stilu  s  visoko  nošenom  glavom  tako  da 

presijeca postojeću struju vjetra široko lijevo i desno, a da pri okretu prolazi ispred vodiča na 

puškomet. Psi koji traže sporo i nedovoljno široko bit će slabije ocijenjeni. Pas mora pokazati 

sigurno, čvrsto i stilski lijepo stajanje. 

Kada se pernata divljač izvlači ispred psa on je mora mirno slijediti da ga vodič može lako 

pratiti.  Pas koji ne slijedi ocjenjuje se slabije. Treba obratiti pozornost da pas nije stao „u 

prazno“ ili je „ispustio divljač iz nosa“.

Brzina psa za vrijeme traženja mora biti usklađena s kvalitetom njuha. Pas mora pretraživati 

živahno, konstantnim tempom cijelo vrijeme natjecanja. Volja za rad i traženje moraju biti od 

početka do kraja natjecanja jednako izražene.



 Odstrijeljenu  pernatu  divljač  pas  treba  brzo  pronaći,  uhvatiti  je  punim ustima,  pravilno 

donijeti i pravilno predati vodiču. Ranjenu pernatu divljač pas treba uhvatiti, donijeti i predati 

vodiču. Pod pravilnim donošenjem podrazumijeva se spretnost psa da uzimanje prilagodi vrsti 

i  težini divljači.  Dobro se ocjenjuje ako pas sigurno preskače prepreke,  a da pri  tome ne 

ispusti divljač.

Greškom se  smatra  snažno  hvatanje  divljači  i  drobljenje  kostiju,  što  umanjuje  vrijednost 

divljačine. 

Poslušnost  se ogleda u tome što pas odmah i  rado posluša svaki poziv,  zvižduk ili  gestu 

svojega vodiča, odnosno u ponašanju psa na pucanj i korektnosti prema odletjeloj ili odbjegloj 

divljači i općoj vodljivosti tijekom natjecanja. Najboljim učinkom u mirnoći na pucanj smatra 

se kada pas poslije pucnja na divljač legne, sjedne ili ostane mirno na mjestu do iduće naredbe 

vodiča. Poslije pucnja pas ne smije neobuzdano juriti i izaći van kontrole vodiča.

Ukoliko ispred psa skoči ili protrči zec ili odleti pernata divljač, pas ne smije goniti divljač 

nego mora ostati na mjestu, bez obzira na to da li se pucalo ili nije. Ako pas počne slijediti 

divljač, mora se na poziv vodiča odmah vratiti. Pas treba biti u svakom trenutku u vezi sa 

svojim vodičem. Vodljivost je preduvjet za korisnu lovačku suradnju između vodiča i psa

Članak 30.

Odstrijel i vještina lovca (najviše 20 bodova)

Norme i kriteriji za ocjenjivanje gađanja i vještine lovca imaju konkretne i zadane veličine. 

Sudački žiri ih se mora pridržavati. Već prilikom odstrela je potrebno uočiti radnje i postupke 

lovca i psa u ponašanju s divljači koje će biti valorizirane u sljedećim fazama  ocjenjivanja.

Članak 31.

Vrednovanje ponašanja lovca (najviše 50 bodova)

Lovačka obrazovanost i točnost podrazumijeva pridržavanje zakonskih i drugih propisanih 

normi koje se odnose na lov i zaštitu prirode i okoliša, te poštivanje tuđe imovine. Osobito je 



bitno da natjecatelj pravilno procjenjuje stanje na terenu kako lovom ne bi dovodio u pitanje 

sigurnost ljudi i imovine, poštuje tuđu imovinu, čuva okoliš, te da ima pravilan i human odnos 

prema svom psu i ranjenoj, odnosno odstrijeljenoj divljači.

Sigurnost i vještina lovca  podrazumijeva pridržavanje sigurnosnih normi tijekom turnusa, 

posjedovanje vještina i lovačkog umijeća kako bi uspjeh bio što bolji. 

Osobito je bitno da natjecatelj:

- vodi brigu o načinu nošenja i držanja puške u različitim situacijama tijekom turnusa

- ne drži pušku u vodoravnom položaju ili u položaju gađanja

- nosi otvorenu pušku tijekom turnusa dok pas ne pokazuje da je ušao u mirisnu zonu 

divljači

- nosi  otvorenu  i  praznu  pušku  kada  prelazi  određene  prepreke  ili  se  približava 

komunikacijama, odnosno ljudima

- provjerava čistoću cijevi puške kod svakog ponovnog punjenja 

- ne upotrebljava pušku za istjerivanje divljači iz grmlja

- odabire  pravilan  promjer  sačme  sukladno  zakonskim  propisima  u  vezi  s  vrstom 

divljači koja se lovi

- racionalno koristi lovni teren i što efikasnije pronalazi divljač.

Sportski  duh  lovca  podrazumijeva  odnos  prema  divljači,  psu,  sudačkom povjerenstvu  i 

organizatoru. 

Osobito je bitno da natjecatelj:

- pokupi svaki odstrijeljen primjerak divljači

- ne napusti olako pronalazak ranjene divljači i nastavi loviti

- ne puca na divljač na neprimjerenim udaljenostima 

- ne puca na divljač ako pas nije markirao

- pravilno i humano postupa prema ranjenoj divljači upotrebom igle 

- ima korektan odnos prema svome psu tijekom, prije i nakon završetka turnusa 

- ima pravilan odnos prema pronađenoj divljači koju nije on odstrijelio na način da je 

preda vođi natjecanja

- ima korektan i sportski odnos prema sucima i organizatorima. 



Članak 32.

Ponašanje i vrjednovanje psa (najviše 30 bodova)

Aspekti prirođenih osobina procjenjuju se na temelju:

- inicijative psa

- instinkta za pronalaženje divljači, osjetljivosti i kvalitete njuha

- stila pasmine (u kretanju, nošenju glave, ulaženju u marku i markiranju)

-  spontanosti i odlučnosti u vođenju te realizaciji divljači

Aspekti obučenosti psa procjenjuje se na temelju:

- povezanosti psa i lovca

- poslušnosti i učinkovitosti psa

- pravilnosti traženja

- mirnoće na polijetanje pernate i odbjegle dlakave divljači

- korektnosti pri pucnju

- sigurnosti, načinu i tipičnosti markiranja

- načinu donošenja i primopredaje divljači

Članak 33.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik donesen je od strane Izvršnog odbora HLS-a dana 27. travnja 2012. 
godine i stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                    Predsjednik 
HLS-a
                                                                                                                      Đuro 
Dečak  v.r.



OCJENSKA LISTA – LKK kup “SVETI HUBERT”

IME LOVCA: ____________________________________IME 

PSA:_____________________________________

PASMINA:__________________________________________SPOL:       M  -  Ž          

OŠTENJEN:________________   

BR. ROD. KNJIGE: ____________________    MIKROČIP/TETOVIRNI BR.: 

_________________________________

RANG NATJECANJA_____________________   NATJECATELJSKI BROJ: 

_________________________________

RED.
BR.

DISCIPLINE

NA
JVI
ŠE 
BO
DO
VA

OS
VO
JEN

O 
BO
DO
VA

ODSTRIJEL-VJEŠTINA LOVCA +20

PRVI PRIMJERAK DIVLJAČI

Oboren i pokupljen prvim nabojem +10

Oboren i pokupljen drugim nabojem +5

DRUGI PRIMJERAK DIVLJAČI

Oboren i pokupljen prvim nabojem +10

Oboren i pokupljen drugim nabojem +5

A UKUPNO POZITIVNIH BODOVA ZA VJEŠTINU LOVCA

NEGATIVNI BODOVI ZA VJEŠTINU LOVCA

Za svaki promašeni primjerak divljači - 5

Za svaki oboren i nepokupljen primjerak divljači -10
Za svaki oboren i pokupljen primjerak divljači bez markiranja 
psa

-30

B UKUPNO NEGATIVNIH BODOVA ZA VJEŠTINU LOVCA

VREDNOVANJE PONAŠANJA LOVCA +50

Lovačka obrazovanost i točnost +15

Sigurnost i vještina lovca +20

Sportski duh lovca +15

C UKUPNO ZA LOVCA +70

PONAŠANJE I VREDNOVANJE PSA +30

Aspekti prirođenih osobina +15

Aspekti obuke psa +15

D UKUPNO ZA PSA

ZBROJ BODOVA (A+C+D)-B +100

KLASIFIKACIJA U BATERIJI

KLASIFIKACIJA U NATJECANJU

_________________________________________           
(Mjesto i datum)                                                                   SUCI (ovl.žig, 
potpis):___________________________________



                            
     

___________________________________

     
___________________________________
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