TROFĖJŲ PRISTATYMO Į
LIETUVOS MEDŽIOKLĖS IR ŽVEJYBOS TROFĖJŲ PARODĄ

„ŽAGARĖ 2015“
INSTRUKCIJA
Trofėjų pristatymo vieta:
ŽAGARĖS GIMNAZIJA (Sporto salė)
Kęstučio g. 1
Žagarė LT-84325
Joniškio r.

Trofėjų pristatymo data: 2015 m. gegužės 20-22 d.
Trofėjų pristatymo tvarkaraštis:
Pristatymo
laikas

1000-1200
1200-1400
1400-1600
1600-1800

Gegužės 20 d.
(trečiadienis)
Šiauliai, Radviliškis,
Pakruojis, Joniškis,
Akmenė
Tauragė, Jurbarkas,
Šilalė, Kelmė
Klaipėda, Klaipėdos
raj., Šilutė, Gargždai,
Kretinga
Telšiai, Mažeikiai,
Plungė, Skuodas

Pristatymo data
Gegužės 21 d.
Gegužės 22 d.
(ketvirtadienis)
(penktadienis)
Alytus, Lazdijai,
Kaišiadorys, Jonava, Anykščiai,
Varėna
Molėtai
Šalčininkai, Trakai,
Širvintos, Ukmergė
Šakiai, Vilkaviškis,
Marijampolė

Utena, Švenčionys, Ignalina,
Zarasai, Vilnius
Kaunas, Prienai, Kėdainiai,
Raseiniai

Panevėžys, Pasvalys,
Biržai, Kupiškis,
Rokiškis
1

REIKALAVIMAI
Trofėjai
Dėmesio: priimdami trofėjus, perspėkite jų savininkus, kad nemedaliniai ir mažiausios bronzinės
vertės trofėjai, dėl riboto ekspozicijos ploto nebus eksponuojami.
Į parodą priimami tiek Lietuvoje, tiek užsienyje laisvėje ir aptvaruose sumedžiotų gyvūnų trofėjai.
Į parodą priimami tik legaliai Lietuvoje ar užsienyje sugautų žuvų trofėjai (galvų ar viso kūno
iškamšos).
Apie tai, kad gyvūnas sumedžiotas aptvare (žuvis, sugauta žuvininkystės ūkio tvenkiniuose) privalo
būti pažymėta trofėjaus etiketėje ir sąraše.
Į parodą priimami visi trofėjai, kurie nebuvo anksčiau vertinti respublikinėse parodose.
Priimami tik dalyvavę apžiūroje Lietuvoje sumedžiotų elninių žvėrių trofėjai.
Visi trofėjai privalo būti su etiketėmis, ant kurių nurodyta:






trofėjaus pavadinimas (elninių žvėrių trofėjams papildomai - amžius);
savininko PILNAS vardas ir pavardė;
sumedžiojimo (žuvies sugavimo) metai;
sumedžiojimo (žuvies sugavimo) vieta (jei sumedžiota ar sužvejota Lietuvoje – rajonas, jei
užsienyje - šalis);
pristatančioji draugija.

Etiketes prašome pildyti tik elektroninių būdu. Prašome laikytis tokios etiketės formos, kaip
nurodyta pavyzdyje (pridedamas atskiras lapas etiketėms):
TAURIOJO ELNIO RAGAI (9 METAI)
VARDAS PAVARDĖ
2014
ELEKTRĖNŲ RAJ. (sumedžiota aptvare)
ELEKTRĖNŲ MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJA

Rekomenduojame trofėjams su kaukolėmis arba lentelėmis ant jų papildomai užrašyti medžiotojo ir
trofėjų pristatančios draugijos rekvizitus.
Trofėjų apmokestinimas
Vienas trofėjus, pristatomas į parodą, apmokestinamas 15 (penkiolika) eurų.
Rajoninė draugija turi iš anksto sumokėti už pristatomus parodai trofėjus, mokestį pervedant į
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos sąskaitą. Be išankstinį apmokėjimą patvirtinančio
dokumento trofėjai į parodą nebus priimami.
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Pristatymas
Trofėjus į parodą gali pristatyti tik miesto, rajono draugija, sąjunga ar skyrius. Asmeniškai
medžiotojų ir žvejų tiesiai į parodą pristatomi trofėjai nebus priimami!
Trofėjai turi būti pristatomi į nurodytą vietą draugijai ar skyriui paskirtu laiko intervalu (žr.
Pristatymo tvarkaraštis), pateikiant išankstinį apmokėjimą patvirtinantį dokumentą bei trofėjų
sąrašus.
Prašome iš anksto (iki gegužės 19 d.) atsiųsti parengtus trofėjų sąrašus MS Excel formatu
(pridedamas MS Exel dokumentas, dvi lentelės, elninių žvėrių bei kitiems trofėjams), skirtingus
trofėjus surašant atskirose lentelėse. Pristatant trofėjus prašome pateikti po 2 spausdintus trofėjų
sąrašų egzempliorius perdavimo – priėmimo patvirtinimui.
Prašome laikytis pridedamos trofėjų sąrašo formos. Atkreipiame dėmesį, kad sąrašuose turi būti
PILNAS savininko vardas!!!
Pristatomi trofėjai turi būti tvarkingai surūšiuoti - skirtingi trofėjai turi būti sudėti į atskiras dėžes,
ant dėžių nurodant rajoninę draugiją, trofėjaus rūšį ir trofėjų skaičių (pvz: „Elektrėnų medžiotojų ir
žvejų draugija, šernų iltys, 13 vnt.“).
Elninių žvėrių ragai turi būti pristatomi tik be tvirtinimo lentelių. Šernų iltys turi būti pristatomos
tik su lentelėmis.
TROFĖJŲ ATSIĖMIMAS
Trofėjų atsiėmimas vyks dviem etapais:
1. Visi trofėjai, kurie po vertinimo neturės medalinės vertės bei dalis silpnos bronzos vertės
trofėjų nebus eksponuojami parodoje. Juos atsiimti reikės gegužės 27 d. Po vertinimo
kiekvienai draugijai atskirai pranešime, kam reikės atsiimti tokius trofėjus.
2. Visi medalinai trofėjai, kurie bus eksponuojami parodoje, bus atsiimami 2015 m. rugpjūčio
24 d.. Prašome priimant trofėjus apie tai informuoti trofėjų savininkus.
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