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Zwyci´zcy konkursu „Lisowi stop”
Wyniki konkursu dla myÊliwych
indywidualnych
Lisiarzem sezonu 2009/10 i zdobywcà sztucera
CZ 527 Varmint, ufundowanego przez firm´ 
Hubertus z Bia∏egostoku, oraz z∏otego kordelasa
i medalu „Lisowi stop”, ufundowanych przez 
Antoniego Jankowskiego, w∏aÊciciela firmy Antia
z ¸odzi, jest Kazimierz Wielosz z K¸ „Rogacz”
w Hrubieszowie, który pozyska∏ 117 lisów.
104 lisy strzeli∏ ubieg∏oroczny zwyci´zca Krzysztof 
Kluwak z WK¸ „Szop” w W´drzynie. Zaledwie o jednego 
lisa mniej – 103 sztuki, a tak˝e 4 jenoty pozyska∏ 
Jaros∏aw Kozera z K¸ „Darz Bór” w Po∏ajewie. 
Na dalszych miejscach (powy˝ej 60 lisów) uplasowali si´:
Adam Matowicki, polujàcy w trzech ko∏ach: „Sokó∏”
w SupraÊlu, „¸oÊ” w Bia∏ymstoku i „Podgorza∏ka” 
w Bia∏ymstoku – 99 lisów,
Leszek Szpakowski z K¸ „Tur” w Nowej Soli – 96 lisów,
Rados∏aw Karlikowski z K¸ „Jeleƒ” w ˚ychlinie – 70 lisów
(20 z norowcami), 
Andrzej Skrzypiec z K¸ „Knieja” w Lublinie – 68 lisów,
Rafa∏ Stodolski z K¸ „WielowieÊ” w Wielowsi Klasztornej
– 62 lisy (5 z norowcami).

Wyniki konkursu dla kó∏ ∏owieckich
W kategorii „najwi´ksza liczba lisów w przeliczeniu
na 100 ha powierzchni obwodów ∏owieckich” w sezo-
nie 2009/10 zwyci´˝y∏o – tak jak w poprzedniej edycji
konkursu – Ko∏o ¸owieckie „Lis” w Poznaniu. MyÊliwi
z tego ko∏a pozyskali 169 lisów w obwodzie ∏owieckim
nr 187 o powierzchni 3643 ha, co w przeliczeniu
na 100 ha daje 4,64 sztuki. Zwyci´zcy otrzymujà od firmy Tagart kupon
na odzie˝ o wartoÊci 3000 z∏.
W kategorii „najwi´ksza liczba lisów bez wzgl´du na wielkoÊç obwodów”
wygra∏o Ko∏o ¸owieckie „Jeleƒ” w ˚ychlinie, którego myÊliwi pozyska-
li 240 lisów (12 018 ha pow. obwodów). Ko∏o otrzymuje od firmy Tagart
kupon na odzie˝ o wartoÊci 3000 z∏.
Tu˝ za zwyci´skimi ko∏ami uplasowa∏y si´ K¸ „Diana” w Wolsztynie
ze 174 lisami (10 170 ha pow. obwodów) oraz K¸ „Knieja” w KoÊcianie
ze 149 lisami (6668 ha pow. obwodów).

G∏ówny sponsor konkursu

Wyniki w kategorii „najlepszy norowiec”
Najefektywniejszym rodowodowym norowcem w sezonie 2009/10 okaza∏
si´ niemiecki terier myÊliwski Joker w Pogoni za Marzeniem, spod któ-
rego pozyskano 98 lisów, nale˝àcy do Grzegorza Kowalczyka. MyÊliwy
otrzymuje sztucer Heym SR 21 Terrier, ufundowany przez Krzysztofa R´ba-
rza, w∏aÊciciela Nadnoteckiej Hurtowni Sprz´tu MyÊliwskiego w Chodzie˝y. 

Gratulujemy i zapraszamy do udzia∏u w przysz∏orocznej edycji konkursu.
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G∏ówna nagroda 
dla myÊliwych indywidualnych: 

sztucer CZ 527 Varmint kal. 223 Rem. o wartoÊci 2800 z∏

G∏ówna nagroda 
w kategorii „najlepszy norowiec”:

sztucer Heym SR 21 Terrier o wartoÊci 6400 z∏


