
Concursul �Sf. Hubertus� 
Pentru vânãtori cu prepelicari 

 
I. Dispoziþii generale: 
1) Vânãtorul singur cu câinele (în solo) efectueazã un parcurs de 20 min.  

Un câine poate efectua un singur parcurs, alt conducãtor cu acelaºi câine nu poate porni. 
2) În limitele posibilitãþilor, fiecãrui participant trebuie asigurat un asemenea teren încât sã ajungã 

pentru efectuarea întregului parcurs, fãrã întreruperi. Între limitele stabilite, concurentul poate 

alege porþiunile de teren pe care le va cãuta. 
3) Dacã este necesarã o schimbare a locului, timpul necesar schimbãrii nu se considerã în timpul 

parcursului. 
4) Vânãtorul duce cu el 4 cartuºe ºi poate folosi doar o puºcã cu douã focuri, în armele automate pot 

fi introduse doar douã cartuºe. 
5) Pot fi împuºcate ºi recuperate maxim douã piese din speciile de vânat autorizate.  
6) Dacã vânãtorul loveºte vânatul dar nu îl poate gãsi, este permis, o singurã datã, sã întrerupã 

cãutarea piesei cãzute ºi sã încerce sã împuºte o altã piesã dar arbitri trebuie sã aibã în vedere, cu 

mare exigenþã, pierderea vânatului rãnit. 
7) Dacã vânãtorul a ridicat cele douã piese de vânat ºi i-au maio rãmas cartuºe, este interzis sã le mai 

foloseascã dar trebuie sã continue cãutarea cu puºca încãrcatã. 
 

II. Aprecierea concursului: 
Motive eliminatorii: 
- dacã vânãtorul trage asupra unui vânat nepermis; 
- dacã are un comportament periculos atât pentru sine cât ºi pentru ceilalþi. 

 
1) Tragerea: capacitatea vânãtorului (max. 20 p) 

a) fiecare piesã cãzutã ºi ridicatã în urma unui foc: +10 p 
b) fiecare piesã cãzutã ºi ridicatã în urma a douã focuri: +5 p 
c) fiecare piesã cãzutã (moartã sau rãnitã ºi cãzutã pe pãmânt) dar negãsitã, diminueazã 

punctajul: -10 p 
Dacã câinele aduce o piesã rãnitã de cãtre un alt vânãtor, faptul conteazã doar în performanþa 

câinelui, nu ridicã performanþa la tragere. 
2) Activitatea vânãtorului: Concurentul trebuie sã încheie parcursul, excepþie dacã intervin situaþii 

deosebite. Arbitri analizeazã comportamentul ºi priceperea vânãtorului pe întreg parcursul. 
a) precizia ºi rutina vânãtoreascã: luarea în considerare a regulilor vânãtoreºti, respectul faþã de 

naturã � faþã de proprietatea altuia .....+15 p 
b) siguranþã ºi abilitate: respectarea mãsurilor de siguranþã; felul în care alege cele mai propice 

modalitãþi .....+20 p 
c) sportivitatea: ....+15 p 

TOTAL: 50 p 
3) Aprecierea lucrului câinelui: 

a) armonia colaborãrii dintre câine ºi vânãtor: calitatea instruirii, subordonarea ºi eficacitatea 

câinelui, regularitatea chetei, calitatea prizei ºi a aportului, comportamentul la vânat: .... max 

15 p 
b) Înclinaþiile naturale ale câinelui: promptitudinea de a avea iniþiativã, înclinaþia pentru cãutare, 

dorinþa de a gãsi (vânat), stilul caracteristic rasei în miºcare, aret ºi filaj, cheta ºi poziþia 

capului, adaptarea la teren, calitatea nasului, prudenþa în teren acoperit .... max 15 p 
TOTAL: 30 p 
 
TOTAL GENERAL 100 p 
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