Regulamin konkursu
,,Lisiarz sezonu okręgu łódzkiego”
Komisja Hodowlana Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi, w ramach poprawy bytowania
zwierzyny drobnej , ogłasza konkurs na Lisiarza Sezonu.
Pkt. 1. – Cel konkursu
Celem konkursu jest ochrona zwierzyny drobnej oraz redukcja populacji lisa i innych
drapieżników łownych w obwodach znajdujących się na terenie okręgu łódzkiego, włącznie z
OHZ Kolumna, OHZ Brzeziny oraz SGGW Rogów. Konkurs zakłada pozyskanie jak największej
liczby
lisów
i innych drapieżników łownych przez jednego myśliwego, podczas polowania indywidualnego
oraz zbiorowego, w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. (z zastrzeżeniem: w
obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy,
bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których
występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny)
Pkt. 2. – Zasady udziału w konkursie
a) W konkursie mogą brać udział myśliwi indywidualni – członkowie PZŁ, zarówno posiadający
członkostwo w kole łowieckim, oraz członkowie PZŁ niestowarzyszeni.
b) Konkurs ma charakter indywidualny. Oznacza to, że pozyskanie w/w drapieżników musi
nastąpić na podstawie ważnego upoważnienia ( lub upoważnień ) do wykonywania polowania
indywidualnego wydanego jednej osobie lub na polowaniu zbiorowym, a odstrzał musi zostać
wykonany w terminie podanym wyżej, a także zgodnie z planem hodowlano – łowieckim
2015/2016 dla danego obwodu, który to plan określa liczbę lisów i innych drapieżników łownych
do pozyskania.
c) Myśliwy może wykonywać polowanie w dowolnej liczbie obwodów, jeśli na każdy z nich
posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego z wpisaną przez
upoważnioną osobę liczbą lisów i innych drapieżników łownych do odstrzału lub na polowaniu
zbiorowym.
Pkt. 3. – Metody polowania
Wszystkie metody polowania na drapieżniki na polowaniu indywidualnym i zbiorowym,
dopuszczone regulaminem polowań.

Pkt. 4. – Weryfikacja liczby zgłoszonych do konkursu drapieżników
a) Zgłoszenia liczby pozyskanych drapieżników dokonuje myśliwy biorący udział w konkursie,
na podstawie oświadczenia (załącznik nr 1) sporządzonego przez zarząd koła – dzierżawcy
obwodu łowieckiego, lub kierownika OHZ, na terenie którego dokonano odstrzału, a także na
podstawie upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego i protokołów z polowań
zbiorowych.
b) W oświadczeniu musi znajdować się pieczęć dzierżawcy (koła łowieckiego) lub zarządcy
obwodu (OHZ) , podpisy oraz pieczęcie prezesa oraz łowczego koła, a w przypadku OHZ Kierownika. Wyżej wymienionego zgłoszenia, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt.4,
ppkt.a, należy dokonać w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 15
kwietnia 2016 roku, do godz. 15.00.
c) Dopuszcza się okazanie kserokopii pozwoleń na odstrzał lub protokołów z polowań
zbiorowych (z podpisem ,,za zgodność z oryginałem’’ oraz podpisami prezesa i łowczego koła. W
przypadku OHZ, podpisem kierownika).
Pkt. 5. – Rozstrzygnięcie konkursu
a) Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Hodowlana Okręgowej Rady Łowieckiej:
b) Konkurs wygrywa myśliwy, który udokumentuje zgodnie z regulaminem konkursu największą
liczbę pozyskanych lisów i innych drapieżników.
c) W przypadku takiej samej ilości pozyskanych drapieżników wygrywa myśliwy, który okaże
spreparowaną czaszkę lisa, która zostanie poddana wycenie i osiągnie więcej punktów CIC .
Dlatego też w przypadku pozyskania rekordowych drapieżników zaleca się preparację trofeum,
w celu ewentualnego przedstawienia komisji konkursowej.
d) Jeżeli w przypadku takiej samej ilości pozyskanych drapieżników żaden z myśliwych nie okaże
spreparowanej czaszki lisa, wygrywa myśliwy, który pozyskał jako pierwszy lisa w terminie
wskazanym w pkt 1 Regulaminu.
e) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://www.pzl-lodz.pl/wraz z terminem
i miejscem wręczenia nagród.
Pkt. 6. – Nagrody w konkursie
Nagroda za zajęcie miejsc I-III – statuetki Lisiarzy.
Nagroda za zajęcie miejsc IV-VI – dyplomy.

Załącznik nr 1

Oświadczenie zarządu koła/ kierownika OHZ* dotyczące konkursu
,,Lisiarz sezonu okręgu łódzkiego”

………………………. …………………………….
Pieczęć koła lub OHZ Miejscowość i data
Zaświadcza się iż Kol. ………………………………….. ….… pozyskał w sezonie 2015/2016,
w ramach polowania indywidualnego oraz zbiorowego …. …..sztuk lisów i ………… sztuk
innych drapieżników łownych
zgodnie z regulaminem konkursu, regulaminem polowań oraz zgodnie z planem hodowlano –
łowieckim dla obwodu łowieckiego nr …………. dzierżawionego/ zarządzanego* przez
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
na mocy upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego nr
………………………………
……………………………….
………………………………..
………………………………..
……………………………….
……………………. ……………………………
Łowczy koła (pieczęć) Prezes koła/ kierownik OHZ (pieczęć)
*niepotrzebne skreślić

