Regulamin III. Otwartych Mistrzostw Dolnego Śląska w Wabieniu Drapieżników o Złoty
Kęs, pod patronatem Łowczego Okręgowego okręgu wrocławskiego w klasie
powszechnej
1. ZO PZŁ we Wrocławiu we współpracy z Kołami Łowieckimi oraz Sekcją
Wabienia Drapieżników Klubu Wabiarzy Zwierzyny PZŁ jest organizatorem
Mistrzostw.
2. W mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie członkowie Polskiego Związku
Łowieckiego.
3. Uczestnicy losują dwa łowiska – na pierwszy dzień mistrzostw (piątek wieczór do
soboty rano) oraz drugi i trzeci dzień (sobotę-wieczorne wyjście i niedzielę rano).
4. Uczestnik nie może polować w obwodzie Koła Łowieckiego, którego jest
członkiem.
5. Do wabienia w czasie Mistrzostw można wykorzystywać jedynie wabiki
manualne, w naturalny sposób imitujące odgłosy zwierząt, zabronione jest
używanie wabików elektronicznych.
6. Strzał oddajemy jedynie do drapieżników zwabionych.
7. W czasie Mistrzostw używamy tylko broni śrutowej, drapieżniki strzelone z broni o
lufach gwintowanych nie będą się liczyły do wyników Mistrzostw.
8. Psy w czasie Mistrzostw, mogą być tylko używane do ewentualnego
poszukiwania postrzałków, w czasie wabienia zabronione jest posiadanie przy
sobie psa.
9. Strzelamy tylko do drapieżników wyszczególnionych w Upoważnieniu do
wykonywania polowania indywidualnego.
10. O zwycięstwie zadecyduje ilość drapieżników strzelonych przez myśliwegowabiarza lub jego podprowadzającego.
a) O tym czy podprowadzający może strzelać do zwabionych drapieżników
decyduje myśliwy-wabiarz.
b) Jeżeli ilość drapieżników jest taka sama wygrywa ten, który pozyskał więcej
lisów.
c) Jeżeli ilość lisów pozyskanych jest taka sama u kilku myśliwych wygrywa ten,
który pozyskał więcej liszek.
d) Jeżeli w tej kwestii wynik będzie taki sam decyduje godzina pozyskania (kto
wcześniej pozyskał – decyduje czas zgłoszenia organizatorowi smsem – lub
telefonicznie).
11. W kwestiach spornych będzie rozstrzygać Rada Mistrzów złożona z
przedstawicieli Klubu Wabiarzy Drapieżników (kliku jej przedstawicieli)
12. Wśród podprowadzających trwa konkurs na Najlepszego Podprowadzającego, o
zwycięstwie decydują drapieżniki pozyskane przez wabiarzy lub
podprowadzających na zasadach identycznych jak w przypadku wabiarzy.
13. Wysokość wpisowego na mistrzostwa ustalają organizatorzy
]

III. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wabieniu Drapieżników o Złoty Kęs
pod patronatem
Łowczego Okręgowego okręgu wrocławskiego - Złotówek 2015

16-18.10.2015r.

Program imprezy:

16.10.2015r. – PIĄTEK
Godzina 10.00/13.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników

13.00 (😉) Uroczyste otwarcie imprezy, losowanie obwodów i podprowadzających
13.00 – obiad
14.00-15.00 wyjazd w Łowiska
15.00-19.00 wabienie

17.10.2015r.-SOBOTA
6.00- 9.00 wabienie
9.30-10.00 śniadanie
10.00-13.00 czas wolny
13.00-14.00 obiad
14.00-15.00 wyjazd w łowiska
15.00-19.00 wabienie
20:30 POKOT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW MISTRZOSTW WŚRÓD WABIARZY I PODPROWADZAJĄCYCH –
ROZDANIE NAGRÓD
21.00 – UROCZYSTA KOLACJA
18.10.2015r. – NIEDZIELA
9.00- 10.00 śniadanie
11.30 i wyjazd uczestników

PRZEPISY obowiązujące jak na każdym polowaniu indywidualnym +te z regulaminu mistrzostw
Polowanie tylko przy użyciu broni o lufach gładkich.

