Na podlagi 11. člena Pravilnika o dejavnosti oponašanja jelenjega rukanja in prosto
živečih živali, z dne 3. 9. 2022, je Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi
(v nadaljnjem besedilu: Komisija) na 21. redni seji, ki je potekala dne 14. 9. 2022,
sprejela naslednje

KRITERIJE TEKMOVANJA
V OPONAŠANJU JELENJEGA RUKANJA
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(opredelitev)

Določila Kriterijev tekmovanja v oponašanju jelenjega rukanja (v nadaljnjem besedilu:
Kriteriji), veljajo v primerih tekmovanj v oponašanju jelenjega rukanja (v nadaljnjem
besedilu: oponašanje), ki jih organizira Lovska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
LZS) v skladu s Pravilnikom o dejavnosti oponašanja jelenjega rukanja in prosto
živečih živali, v skladu s pravili tekmovanja in ocenjevanja posameznih disciplin, ki jih
na Evropskem prvenstvu v oponašanju sprejmejo nacionalne delegacije (v nadaljnjem
besedilu: Evropska pravila).
2. člen
(udeležba na tekmovanju)
(1) Razpisi tekmovanj v oponašanju ki jih organizira LZS, se lahko objavijo v glasilu
Lovec ali na spletni strani LZS.
(2) Udeležence se lahko vabi tudi po elektronski pošti.
(3) Tekmovanja se lahko udeleži vsak, ki se na tekmovanje prijavi na predpisan način
in v predpisanih rokih.
3. člen
(prijava tekmovalcev)
Tekmovalci se prijavijo po elektronski pošti na naslov lzs@lovska-zveza.si ali na
telefonski številki (01) 241 09 16 in (01) 241 09 10.
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4. člen
(spoštovanje določil)
Vsi udeleženci tekmovanja morajo spoštovati: Pravilnik o dejavnosti oponašanja
jelenjega rukanja in prostoživečih živali in na njegovi podlagi izdanih aktov, Kriterije,
sklepe Komisije, Vodstva tekmovanja in Etični kodeks slovenskih lovcev.
II.

VODSTVO TEKMOVANJA IN NALOGE VODSTVA
5. člen
(imenovanje)

Vodstvo tekmovanja (v nadaljevanju: Vodstvo) imenuje Komisija.
6. člen
(sestava)
Vodstvo sestavljajo: vodja tekmovanja (v nadaljevanju Vodja) in najmanj dva člana.
7. člen
(naloge vodstva)
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Vodstvo vodi tekmovanje.
Vodstvo določi discipline tekmovanja.
Vodstvo zagotavlja, da tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o dejavnosti
oponašanja jelenjega rukanja in prostoživečih živali in na njegovi podlagi
izdanih aktov, Kriterijev, sklepov Komisije in Etičnim kodeksom slovenskih
lovcev.
Za izvedbo tekmovanja je odgovorno vodstvo, ki sprejme vse ukrepe, s
katerimi zagotovi, da poteka tekmovanje v skladu s prejšnjim odstavkom.
Vodstvo vodi zapisnik o tekmovanju.
Vodstvo z žrebom štartnih številk določa vrstni red nastopajočih.
Vodstvo vpisuje in računalniško obdeluje podatke rezultatov tekmovalcev.
Vodstvo zagotavlja, da vpisovanje in obdelava rezultatov poteka tudi ročno,
kot nadomestno zagotovilo za pravilni potek tekmovanja.
Enega ali več nadzornikov imenuje Komisija.
Nadzornik preverja pravilnost zapisanih rezultatov.
Nadzornik je lahko član ali nečlan vodstva tekmovanja.
Vodstvo na koncu tekmovanja razglasi končne rezultate.
Po razglasitvi rezultatov, lahko tekmovalci vložijo ustno pritožbo, pri vodji
tekmovanja, v roku 10 minut.
O pritožbah odloča organ, ki ga sestavljajo: Vodja, glavni sodnik in nadzornik.
Odločitev pritožbenega organa o pritožbi je dokončna.
Po tekmovanju vodja tekmovanja poda pisno in ustno poročilo Komisiji.
Vodja poda pisno poročilo najkasneje v 30 dneh.
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(18) Vodja poda pisno in ustno poročilo na seji Komisije, na katero je vabljen s
strani Komisije.
(19) Če kdo od Vodstva ne upošteva določila 5. člena teh Kriterijev, ga lahko Vodja
razreši dolžnosti in zahteva, da zapusti tekmovanje.
III.

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA
8. člen
(prisotnost)

(1) Pred tekmovanjem Vodstvo s tekmovalci opravi skupni informativni sestanek.
(2) Skupni sestanek vodi Vodja.
(3) Tekmovalec se mora udeležiti skupnega informativnega sestanka z Vodstvom in
je dolžan upoštevati termin / uro sestanka.
(4) Termin / ura sestanka je objavljena na spletni strani LZS.
(5) Termin / uro sestanka lahko Komisija pošlje tekmovalcem tudi po elektronski
pošti.
(6) Če tekmovalec ne upošteva določil (1) prvega in (3) tretjega odstavka tega člena,
ga lahko Vodstvo diskvalificira.
9. člen
(oblačila)
Tekmovalec tekmuje v svečanem lovskem kroju, ki ga predpisuje Etični kodeks
slovenskih lovcev oziroma v svečani lovski obleki.
10. člen
(predstavitev tekmovalca)
Pred nastopom se tekmovalec odkrije s klobukom ter pozdravi vse prisotne, enako
stori, ko konča svoj nastop.
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11. člen
(pripomočki tekmovalca)
(1) Tekmovalec lahko ob svojem izvajanju uporablja vse naravne pripomočke in
prirejena pomagala (rekvizite, orodja) za oponašanje jelenjega rukanja.
(2) Tekmovanje poteka ob pomoči avdio tehnike.
12. člen
(žreb štartnih številk)
Pred začetkom tekmovanja vsak tekmovalec izžreba svojo štartno številko, ki mora biti
vidna in jo mora imeti obešeno okrog vratu takoj po žrebu.
13. člen
(nastop tekmovalca)
(1) Tekmovalec mora biti prisoten na odru ob uri, ki jo določi Vodstvo oziroma Vodja.
(2) Če tekmovalec ne upošteva določila (1) prvega odstavka tega člena, ga lahko
Vodstvo diskvalificira.
(3) Pred vsakim nastopom posameznega tekmovalca, Vodstvo pokaže štartno
številko, ki je na vrsti za nastop, proti tekmovalcem.
(4) Ko Vodstvo pokaže štartno številko, k mestu za nastop oziroma k mikrofonu
pristopi tisti tekmovalec, ki ima štartno številko, ki jo je pokazalo vodstvo.
(5) Vsak začetek nastopa tekmovalca se izvede brez zvočne najave štartne številke
za nastop.
(6) Če je zaradi katerega koli razloga podan sum, da lahko sodniki identificirajo
oziroma prepoznajo nastopajočega v posamični disciplini (pred, med ali po
nastopu tekmovalca v posamični disciplini), vodja tekmovanja razveljavi nastop
tekmovalca in se ponovno izžreba številka za nastop.
14. člen
(preizkus mikrofona)
(1) Tekmovalci lahko preizkusijo svoj nastop pred mikrofonom v terminu pred
tekmovanjem.
(2) Termin preizkusa pred tekmovanjem določi vodstvo tekmovanja.
(3) Vrstni red tekmovalcev na preizkusu določi Vodstvo in je naključno.
(4) Med tekmovanjem je prepovedan stik med oponašalci in gledalci.
(5) Vsi tekmovalci med tekmovanjem sedijo na odru.
(6) Vsi tekmovalci morajo spoštovati Pravilnik o dejavnosti oponašanja jelenjega
rukanja in prostoživečih živali in na njegovi podlagi izdanih aktov, Kriterije, sklepe
Komisije in Etični kodeks slovenskih lovcev.
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15. člen
(občinstvo)
(1) Obiskovalec je vsak posameznik, ki je na območju prireditvenega prostora in ne
sodeluje aktivno na tekmovanju.
(2) Po posameznih nastopih tekmovalcev občinstvo ne ploska.
(3) Moderator tekmovanja občinstvo opozori, kdaj lahko ploska.
(4) Občinstvo ploska tekmovalcem, ko vsi opravijo svoj nastop v posamični disciplini.
IV.

SODNIKI IN POTEK SOJENJA
16. člen
(sodniški zbor)

(1) Sodniški zbor sestavlja glavni sodnik in 5 (pet) sodnikov.
(2) Sodniški zbor in glavnega sodnika imenuje Komisija.
(3) Rezervne sodnike imenuje Komisija.
(4) S sklepom Komisije, lahko rezervne sodnike imenuje tudi Vodstvo tekmovanja.

17. člen
(delovanje sodnikov)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Pred tekmovanjem Vodstvo s sodniki opravi skupni sestanek.
Skupni sestanek vodi Vodja.
Na skupnem sestanku se določijo glavne discipline in rezervne discipline.
Na skupnem sestanku se sodnikom predstavi discipline in njihove karakteristike,
da se zagotovi čim večja objektivnost pri oceni nastopa.
Sodniki so razvrščeni v 6 (šest) kabin, od A-F.
Sodnike v kabine razvrsti vodstvo tekmovanja.
Vsaka kabina je postavljena tako, da ne omogoča vidljivost na prizorišče, na
tekmovalce in publiko.
Sodniki morajo posamezne discipline pravilno oceniti.
Na zahtevo moderatorja sodniki pokažejo svoje ocene.
Vsak član žirije oceni izvedbo posamične discipline s točkami od 1 do 6.
Šest točk se sme in jih je treba dati le za predstavitev, ki je natančna in brez napak.
V točkovanje gre seštevek ocen štirih sodnikov.
Ena najvišja in ena najnižja ocena sodnikov, se ne upoštevata v seštevku rezultata.
Sodniki ne smejo biti prisotni pri žrebu štartnih številk tekmovalcev in ne smejo biti
seznanjeni o vrstnem redu tekmovalcev do konca tekmovanja.
Po končanem nastopu tekmovalcev smejo sodniki zapustiti kabino, ko jim to dovoli
Vodja tekmovanja.
Vodstvo sodnike o zaključku tekmovanja lahko obvesti osebno ali pa moderator
preko ozvočenja.
Dokler s postopkom obdelave rezultatov Vodstvo ne konča, se sodniki ne smejo
nahajati v območju Vodstva oziroma ne smejo z njimi komunicirati.

Stran 5 od 8

(18) Vodja tekmovanja mora sodnika z opozorilom odstraniti z območja, kjer se nahaja
Vodstvo.
(19) Ko tekmovalci pred tekmovanjem preizkušajo nastop pred mikrofonom, sodniki ne
smejo biti prisotni na prizorišču tekmovanja in ne smejo biti seznanjeni o tem, kateri
tekmovalec opravlja preizkus.
(20) Sodniki morajo pred tekmovanjem, oziroma od začetka preizkusa mikrofonov in do
konca tekmovanja, izključiti mobilne telefone in druga komunikacijska sredstva, ki
jih predajo Vodstvu.
18. člen
(kršitve)
(1) Če kdo od sodnikov ne upošteva določila 5. člena teh Kriterijev, ga lahko Vodja
razreši dolžnosti in zahteva, da zapusti tekmovanje.
(2) Razrešenega sodnika zamenja rezervni sodnik.
(3) Rezultati sodnika kršitelja, se od njegove kršitve dalje ne upoštevajo.

V.

OCENJEVALNI KRITERIJI

19. člen
(vsebina in točkovanje disciplin)
(1) Sodnik mora pri ocenjevanju upoštevati pravila vsake posamične discipline, ki
vsebujejo vse elemente v fazi jelenjega rukanja.
(2) Praviloma disciplina vsebuje: začetek (Z), srednji del (S) in konec (K) predstavitve
discipline.
(3) Izvajanje posamične discipline mora biti povezana v zgodbo.
(4) Deli zgodbe ne smejo izstopati samostojno, prikazati jih je potrebno kot enoto in so
med seboj jasno povezani.
(5) Vsak izveden del discipline se lahko oceni z največ 2 (dvema) točkama.
(6) Za posamično disciplino lahko sodnik podeli skupno 6 (šest) točk.
(7) Vsak le delno izveden del je lahko ocenjen z 1 (eno) točko.
(8) Za napačno izveden ali neizveden del sodnik dodeli 0 (nič) točk.
20. člen
(časovna omejitev)
(1) Vsaka izvedba discipline je praviloma časovno omejena na 1 minuto in 20 sekund.
(2) Vodstvo oziroma kontrolor, ki ga določi Vodstvo izmed svojih članov, s štoparico
meri dolžino nastopa.
(3) Po preteku ene minute kontrolor dvigne roko tako, da jo tekmovalec vidi in tako
tekmovalcu sporoči, da ima na voljo še 20 sekund.
(4) Disciplini »Oglašanje glavnega jelena s tropom košut« in »Oglašanje dveh jelenov
enake moči v dvoboju na višku rukanja« trajata 2 minuti.
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(5) Če se izvajata ti dve disciplini kontrolor po 1 minuti in 30 sekund dvigne roko. S tem
se tekmovalca seznani, da ima na voljo še 30 sekund.
VI.

TEKMOVALNE DISCIPLINE
21. člen
(predpisane discipline)

Na tekmovanju se izvajajo discipline, ki so določene v Pravilniku o dejavnosti
oponašanja jelenjega rukanja in prosto živečih živali.
VII.

VRSTNI RED UVRSTITVE TEKMOVALCEV
22. člen
(dosežene točke)

Najvišje število doseženih točk odloča o zmagovalcu.
23. člen
(enako število točk)
(1) Če po koncu tekmovanja v vseh treh disciplinah, dosežejo tekmovalci do vključno
tretjega mesta enako število točk, se za njih izvede še tekmovanje v rezervni
disciplini.
(2) Če je stanje točk tudi po rezervni disciplini še vedno enako, se zmagovalca določi
na podlagi ocen predpisanih disciplin in sicer: najprej se upošteva rezultat druge
predpisane discipline, ob še vedno enakem številu točk pa določa končno
razvrstitev rezultat prve predpisane discipline.
(3) Če pride pri končnem izračunu še vedno do enakega števila točk, se o končnem
zmagovalcu odloča z žrebom.
(4) Z upoštevanjem določil 2 (druge) in 3 (tretje) točke tega člena, se lahko pridobi tudi
vrstni red uvrstitve ostalih tekmovalcev. Za te uvrstitve se ne izvede rezervne
discipline.

Stran 7 od 8

VIII.

KONČNE DOLOČBE
24. člen
(uveljavitev kriterijev)

(1) Kriteriji začnejo veljati, ko jih sprejme Komisija za lovsko kulturo in odnose z
javnostmi.
(2) Pravilnik se objavi na spletni strani LZS.
Številka: LZS/263
Datum: 14. 9. 2022
Mag. Jani Šalamon l.r.
Predsednik KLKOJ
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