
Krajská výstava Uherský Brod 26. - 27. 9. 2020

Podmínky

• Čistokrevná zvířata, řádně registrovaná, tetovaná, kroužkovaná, dovoz osobně
• Příjem zvířat: čtvrtek 24. 9. 2020 v čase 17:00 – 20:00, pátek 25. 9. 2020 v čase 7:00 – 9:00
• Zvířata dodat zvážená
• Posuzování v pátek 25. 9. 2020
• Vyhodnocení výstavy a předání cen v neděli 27. 9. 2020 v 15:00 hod.
• Výdej zvířat v neděli po vyhlášení
• Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin v neděli od 8.00 do 
   ukončení výstavy
• Přihlášená zvířata budou uvedena celým názvem plemene
• Kolekce nutno označit na přihlášce
• Mladého chovatele označit Mch
• Výstavní výbor a pořadatel odpovídají za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat

Uzávěrka přihlášek je 18.9.2020
Vyplněné přihlášky posílejte na e-mail info@csch-uhbrod.cz

Soutěžní podmínky

Králíci
• Každý okres dodá 5 kolekcí (20 ks králíků). Kolekce budou pouze S4 nebo S2+2 podle vzorníku
• Jiné kolekce než je uvedeno v bodě1 jsou nepřípustné
• Do soutěže nemohou být dodány pro 1 okres kolekce stejného plemene a barevného rázu
• V případě onemocnění zvířat možno dodat náhradní kolekci
• Králíci musí být tetovaní okresem, za který soutěží.
• Pořadí okresu je dáno prostým součtem bodů všech oceněných králíků.
• V případě rovnosti bodů rozhoduje

1. Větší počet vystavených národních plemen
2. Větší počet udělených čestných cen v sekci krajské soutěže

Holubi
• Každý okres dodá 4 kolekce holubů. Holubi budou umístěni jednotlivě v klecích.
• V každé kolekci musí být 5 ks holubů, z toho nejméně jeden vylíhnutý v roce 2020, tj. v roce  
   konání výstavy
• Každá kolekce musí být jiného plemene či barevného rázu
• Zvířata v kolekci musí být stejného plemene a barevného rázu  (vyjímkou jsou plemena Texan a 
   Karier)
• V případě onemocnění zvířat možno dodat náhradní kolekci
• Pořadí okresu je dáno prostým součtem bodů všech oceněných holubů.
• V případě rovnosti bodů rozhoduje
      1.    Větší počet holubů vylíhnutých v roce konání výstavy

2. Větší počet udělených čestných cen v sekci krajské soutěže



Drůbež
• Každý okres dodá 20 ks drůbeže v kolekcích 1.1 (husy, kachny, krůty) nebo 1.2 (zbývající) .
• Každá kolekce musí být jiného plemene či barevného rázu.
• Zvířata v kolekci musí být stejného plemene a barevného rázu
• Všechna zvířata musí být zvážena a mít určené pohlaví
• V případě onemocnění zvířat možno dodat náhradní kolekci
• Pořadí okresu je dáno prostým součtem bodů všech oceněných kusů drůbeže.
• V případě rovnosti bodů rozhoduje
1. Větší počet zvířat vylíhnutých v roce konání výstav
2. Větší počet udělených čestných cen v sekci krajské soutěže

Další podmínky
• Zvířata označená zahraničním kroužkem nebo tetováním budou vyloučena, tj. hodnocení 0 bodů
• Zástupci jednotlivých okresů mohou uplatnit reklamace do 30 minut od ukončení posuzování a
   odevzdání soupisových archů
• Vedoucí jednotlivých odborností okresu ručí za to, že zvířata v kolekci pocházejí z vlastního chovu
   chovatele.
• Tetování či kroužkování musí být v kolekci stejném (S-S, P-P, okres-okres). Nelze slučovat různé
   registrace
• Soutěžní zvířata budou vystavena zvlášť
• Pořadí okresu je dáno součtem bodů všech oceněných králíků, holubů a drůbeže.

Podle sjednaných podmínek každý okres poukáže ve prospěch pořádající organizace ZO Uherský 
Brod dohodnutou částku 1.500 Kč. Tuto částku lze předat zástupci pořádající ZO nejlépe v průběhu 
výstavy. Každý vystavovatel je povinen si zakoupit katalog. 



Přihláška na krajskou výstavu: 26. - 27. 9. 2020 Uherský Brod

Jméno a příjmení Datum narození MCH

Ulice, č.p. PSČ: Obec, Stát

Telefon, e-mail Ostatní

Druh Plemeno Barva Pohlaví Tetování Č. krouž. Kolekce

S výstavními podmínkami souhlasím a uděluji tímto souhlas ZO ČSCH Uherský Brod , IČ: 69653950, aby 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefon, email, adresa.

V: ……………………………..                                                       Dne:……………………….

Podpis: …................................................


