
Образац Т - 11 

ОЦЕЊИВАЧКИ ЛИСТ 

   

 

 

   

Јелен / Cervus elaphus L./    

_____________________________________________________________ 
(Име и презиме ловца, место боравка, држава, регистарски број ловне карте) 

   Ловиште:        

     Место звано:        

     Датум лова:        

   
Ред. 

број 

Елементи мерења и оцењивања 

/ Measurements / 

Јед. 

мере 
Мера 

Средња 

мера 

Константа 

*** 

Утврђени бр. 

поена 

1. Дужина роговља 

/ Length of main beam / 

левог cm       

0,50 

   

десног cm 

2. Дужина надочњака 

/ Length of brow tine / 

левог cm       

0,25 

   

десног cm 

3. Дужина средњака 

/ Length of tray tine / 

левог cm       

0,25 

   

десног cm 

4. Обим венца (руже) 

/ Circumference of coronet / 

левог cm       

1,00 

   

десног cm 

5. Обим између надочњака и средњака 

/ Circumference of lower beam / 

левог cm    xxxxxxx 
1,00 

1,00 

   

десног cm    xxxxxxx    

6. Обим између средњака и круне 

/ Circumference of upper beam / 

левог cm    xxxxxxx 

xxxxxxx 
1,00 

1,00 

   

десног cm       

7. Тежина свежег роговља умањена за 10 % односно ______ кг. / 

Weight kg 
   xxxxxxx 

xxxxxxx 
2,00 

   

   

8. Распон роговља / Inside span    cm    % 0 - 3    

9. Број парожака на гранама роговља 

/ Number of tine ends / 

лева 
ком. 

ком. 

      

1,00 

   

десна    

   Збир поена од редног броја 1. до 9. / Score 1-9 ∑ (1-9)    

   
Ред. 

број 

Елементи оцењивања и лепоте роговља 

/ Beaty Points / 

Могући 

бр. поена 

Утврђени бр. 

поена 

10. Боја роговља / Colour 0 - 2    

11. Искричавост роговља / Pearling 0 - 2    

12. Врхови (шиљци) парожака / Tine ends 0 - 2    

13. Ледењаци / Bay tines 0 - 2    

14. Круне / Crown tines 0 - 10    

   Збир поена од ред. бр. 10. до 14. ∑ (10-14)    

15. Одузимање поена због недостатака / Penalty points 0 - 3    

   Образложење за одузимање поена: 

   Укупна оцена трофеја / Final score ∑ (1-15)    

 

  



* односно % за редни број 8., а укупно за редни број 9. 
** односно могући број поена за редни број 8. 

(________ . CIC поена) (и словима: _______________________________________.) 

   

   Рег. бр. __________. 

Датум оцењивања: _______________ 

Место оцењивања: _______________ 

Старост (процена): _______________ 

   

   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:          

1)             

2)             

3)    (М.П.)       

   (Потпис и број уверења)    (Председник комисије)    
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