
Pravidla pro hodnocení nožů v soutěži o titul 

„Nůž časopisu Myslivost“ 

udělovaný 

redakcí časopisu Myslivost 

a 

ASOCIACÍ NOŽÍŘŮ BOHEMIA CULTELLATORES(A.N.B.C.) 

 

• Hodnocení provede komise delegovaná redakcí časopisu Myslivost a  A.N.B.C. Složení 

komise bude zveřejněno v místě, kde bude hodnocení probíhat. Redakce Myslivosti deleguje 

předsedu komise a jednoho komisaře, A.N.B.C. jednoho komisaře. V případě krajní nouze 

mohou být po dohodě A.N.B.C. a Myslivosti komisaři delegováni A.N.B.C. V případě, že 

předseda komise nebude delegován, nebo se nedostaví, hodnocení se za spolupráce A.N.B.C 

nekoná. 

• Doprava a ostatní náklady spojené s účastí předsedy komise a komisaře za Myslivost nese 

redakce časopisu Myslivost, stejně jako dodává eventuální ceny a diplomy.  

Diplomy budou podepsány předsedou komise a komisařem za ANBC. 

• Hodnocení proběhne ve skupinách: 

I. OTEVŘENÝ NŮŽ všechny typy pevných nožů s ohledem na praktické použití- 

výkon práva myslivosti, včetně nožů se sklopnými čepelemi v rukojeti, včetně nožů 

zdobených     

II. ZAVÍRACÍ NŮŽ všechny typy zavíracích nožů s ohledem na praktické použití- 

výkon práva myslivosti, s neomezeným počtem čepelí, včetně nožů zdobených 

• Každý účastník soutěže může pouze do jedné z kategorií přihlásit jeden nůž a to zdarma.  

• V obou skupinách bude hodnoceno řemeslné zpracování, funkčnost a vhodnost pro 

praktické myslivecké použití. 

• K hodnocení mohou své výrobky přihlásit účastníci výstavy, či akce během které je 

hodnocení prováděno, případně výrobci nožů a chladných zbraní z České republiky. 

•Pravidla pro hodnocení nožů v soutěži o titul“Nůž časopisu Myslivost“ a předávací protokol 

přihláška nože budou vystavovatelům zaslány v dostatečném předstihu společně s přihláškou 

na výstavu či akci, kde bude hodnocení probíhat. Tatáž pravidla budou uvedena na web. 

stránkách časopisu Myslivost a A.N.B.C. 

• Titul „ Nůž časopisu Myslivost“ může být v každé kategorii udělen pouze jeden.  

 

• Vyhlašovatel soutěže - redakce časopisu Myslivost je oprávněn titul „ Nůž časopisu 

Myslivost “ neudělit v případě, že hodnotící komise v některé kategorii neudělí první místo, 

nebo v dané kategorii budou přihlášeny méně jak tři výrobky. V takovém případě může udělit 

čestné uznání. Čestné uznání může udělit i v případě je-li nůž zajímavé nebo progresivní 

konstrukce, výjimečné výzdoby apod., bez ohledu na pořadí v soutěži. 

 

 



•Účastník hodnocení nožů o titul „Nůž časopisu Myslivost“ je povinen v případě, že 

přihlášený nůž obsahuje materiály podléhající úmluvě CITES, všechny tyto materiály uvést 

v průvodním listu včetně čísel povolení k jejich dovozu a využití. V případě, že tak nebude 

učiněno, nůž nebude do soutěže přijat. 

• Nůž přihlášený do hodnocení o titul“Nůž časopisu Myslivost“ bude včetně vyplněného 

průvodního listu předán předsedovi komise od 7 do 8 hodin v první den konání výstavy, či 

akce na místě určeném a označeném pořadatelem výstavy. Pozdější dodání nebude možné. 

Bez řádně vyplněné přihlášky nebude nůž do hodnocení přijat.  

Nože budou účastníkům soutěže předány-vráceny nejpozději do 10 hodin prvního dne konání 

výstavy, či akce včetně štítků k oceněným nožům. Štítky budou disponovat textem:“ Nůž 

časopisu Myslivost „ doplněným o aktuální rok, např.: „Nůž časopisu Myslivost 2010“). 

Diplomy a ceny budou předány v termínu určeném předsedou komise a pořadatelem výstavy. 

•Součástí těchto pravidel je i „Průvodní list nože k hodnocení v soutěži o titul Nůž časopisu 

Myslivost“. 


