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                СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИМИТИРАНЕ НА ЗВУЦИ  ЗА ПРИМАМВАНЕ  

 НА  ДИВЕЧ  

Цел- всеки състезател  по възможно най-реалистичния и добър начин да имитира звуци 

които биха примамили дивеча . Всеки участник  ще има 20 секунди за загряване (ако 

желае) и 60  /120 за бл.елен/ секунди за имитиране на звуци. 

Съдийски състав и  състезатели: 

 -Съдийската комисия  се състои от 3-ма до  5-ма  ловци с опит в ловуването на съответния 

дивеч  . 

- Съдиите нямат право да обсъждат точки по време на състезанието със състезателите или 

който и да е от публиката.  

- На съдиите не се разрешава да разкриват каквато и да е информация или мнения относно 

състезателите  с когото и да било до приключването на турнира. 

- Съдии не могат да са и   състезатели в настоящия  турнира. 

-Комисията е разположена така, че да не вижда състезатели и публика. 

-Комисията не присъства при тегленето на номерата от състезателите. 

- Ако са на лице  нарушения от страна на съдията, съдията се отстранява от комисията. 

- В това състезание могат да участват ловци и не ловци /не по млади от 14 години/.   

-Всеки участник тегли пореден състезателен номер и до края на състезанието се представя 

само с него.  

 -Не се допускат участници употребили или под влиянието на алкохол и упойващи 

средства. 

  -Не се допускат подвиквания от участници или публиката с които се издава 

състезателния номер на  някой участник.  

- Всички турове ще бъдат записвани. 

 

 



СЪСТЕЗАНИЕ ЗА  ИМИТАЦИЯ НА ЗВУЦИ ОТ ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА  

В това състезание са разрешени   свирки издаващи звуци след издишван или вдишан 

въздух през тях от състезателя , свирки с гумен мундщук и имитиращи звуци с уста.  

Съдийството трябва да се основава на способността на състезателя да се справи с 

имитиране на звуци на голяма  белочела гъска  в полет и на земя, използвайки всички 

следващи звуци, както следва: 

 1) "Здравей" звук за поздрав, направен от най-малко 3 или повече клика; 

 2) Силен / агресивен "Поздрав" или покани";  

3) Мек звук  на "хранилка, звуци на земя, ръмжене(мърморене) и клъкове"-тук трябва да се 

имитират звуци с различен тембър, все едно са няколко различни птици. Трябва да се 

имитира ято.  

 4) Силен / агресивен "Върни се-come back"; 

 5) Финални звуци  Finish-Tone (омекотяване) ниски- хранилка, звуци на 

земята,ръмжене(мърморене) и клъкове- отново се имитират различни тембъри и няколко 

птици. 

За всеки от 5-те звука се получават  до 5 точки. Максимален брой точки 25. Всеки фалшив 

и несигурен звук,  намалява точките. При неизпълнение на някой 5 типа звуци, участника 

се декласира или не получава точки. 

 

Сцената, която всеки състезател трябва да изиграе е следната: 

Вие сте в лов и в далечината виждате ято от гъски на 8-10. Трябва да привлечете 

вниманието им с най-малко три (3) или повече по-силни агресивни звука на поздрав. 

Птиците се обръщат към вас. Ще трябва да направите няколко силни / агресивни/ 

поздрава, за да запазите вниманието им и да не се отклоняват. Забелязвате, че те се 

интересуват от звуците на поздрав и затова омекотявате(намалявате силата) на вашите 

звуци за поздрав  и започвате с имитиране на звуци от  земята(ръмжене-мърморене 

,хранилка, клъкове. Тъй като птиците са на последното завъртане точно преди да бъдат 

стреляни, нещо ги подплашва и увеличават дистанцията. В този момент ги викате със 

силни и агресивни звуци за връщане (Комбак). Докато се обръщат обратно към вас, вие 

използвате агресивни поздравителни звуци, след това отново омекотите поздравите, и ги 

завършете с още по-меки звуци на земя работи- хранилка, ръмжане, клъкове и двойни 

клъкове. 

 

 

 



СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИМИТАЦИЯ НА ЗВУЦИ ОТ ЗЕЛЕНОГЛАВА ПАТИЦА 

 В това състезание са разрешени    свирки издаващи звуци след издишван или вдишан 

въздух през тях  от състезателя, свирки с гумен мундщук и имитиращи звуци с уста.  

Съдийството трябва да се основава на способността на състезателя да се справи с 

имитиране на звуци на зеленоглава патица  в полет и на земя, използвайки всички 

следващи звуци, както следва: 

 Всеки участник трябва да изпълнява следните звуци: 

- Здравей или Лонг Дистансе call 

- Хранилка (feeding Call) 

- Ела тук- върни се  Comback call 

-  Свободен стил - Free Style 

За всеки от 4-те звука се получават  до 5 точки. Максимален брой точки 20. Всеки фалшив 

и несигурен звук,  намалява точките. При неизпълнение на някой 4 типа звуци, участника 

се декласира или не получава точки.  

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИМИТАЦИЯ НА ЗВУЦИ ЗА ПРИМАМВАНЕ НА ХИЩНИЦИ 

В това състезание са разрешени   свирки издаващи звуци след издишван или вдишан 

въздух през тях от състезателя , свирки с гумен мундщук и имитиращи звуци с уста.  

Съдийството трябва да се основава на способността на състезателя да се справи с 

имитиране на звуци издавани от хищници или тяхната плячка.  

- В състезателното време /60 секунди/ участника  може да използва една  свирка . 

 С нея може да се имитират най- различни звуци от жертвата , хищника  или жертвата и 

хищника. 

Максималната оценка е 10 точки. 

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИМИТАЦИЯ НА ЗВУЦИ ЗА ПРИМАМВАНЕ НА БЛАГОРОДЕН 

ЕЛЕН В СВАТБЕНИЯ ПЕРИОД 

В това състезание са разрешени   свирки издаващи звуци след издишван или вдишан 

въздух през тях от състезателя , свирки с гумен мундщук и имитиращи звуци с уста.  

Съдийството трябва да се основава на способността на състезателя да се справи с 

имитиране на звуци издавани от благороден елен в сватбения период .  

- В състезателното време /120 секунди/ участника  може да използва една или повече  

свирки . 

- Максималната оценка е 10 точки. 

 


