Soutěžní výstava ZO ČSCH Karlovarského kraje,

pořádaná ZO ČSCH Kostelní Bříza dne 21. 10. 2017 v chovatelském arealu v Kostení Bříze

Výstavní podmínky:
Výstavu lze obeslat všemi druhy čistokrevných tetovaných králíků, kroužkovaných holubů a drůbeže
Posuzování

- králíků v kolekcích a jednotlivců dle vzorníku
- drůbeže 1.2 ,1.3 nebo jednotlivci
- holubů šestičlenné kolekce, jednotlivci

Soutěžní expozice:
Výstavní podmínky:

Soutěž králíků:
soutěží se v kategoriích tří a čtyřčlenných kolekcí králíků narozených v roce konání výstavy

1) ZO mohou soutěžit expozicemi v nichž bude pět tříčlenných kolekcí, minimálně tří plemen
2) ZO mohou soutěžit expozicemi v nichž bude pět čtyřčlenných kolekcí, minimálně tří plemen
3) ZO mohou soutěžit libovolným počtem expozic
4) v jedné expozici není možné přihlástit různěpočetné kolekce
5) pro hodnocení ZO bude z její expozice v dané kategorii započítáno hodnocení čtyř kolekcí třech různých
plemen s nejvyšším bodovým oceněním, při rovnosti boců bude rozhodovat hodnocení 5. kolekce
Mimo soutěžní expozice mohou být přihlášeny libovolné počty mimosoutežních kolekcí dle vzorníku a
libovolný počet jednotlivců
Soutěžní poplatek činí 150 Kč za ZO ČSCH, u mimosoutěžních kolekcí a jednotlivců je každý vystavovatel,
který nevystavuje v soutěžní expozici, povinnen odebrat katalog v ceně 30 Kč

Soutěž holubů:
soutěží jednotliví chovatelé s šestičlennými kolekcemi
1) soutěžit mohou chovatelé s šestičlennými kolekcemi jednoho plemene, jedné barvy a jedné kresby, mimo
vzácných plemen
2) chovatel může vystavit libovolný počet kolekcí a jednotlivců
3) každý vystavovatel je povinnen odebrat katalog v ceně 30 Kč,
4) pro hodnocení soutěže bude započteno 5 holubů v kolekci s nejvyšším bodovým hodnocením, při rovnosti
bodů bude rozhodovat hodnocení 6 holuba.

Veterinární podmínky:
1.zvířata nesmí pocházet z okresů,kde je zjištěn výskyt nakažlivých onemocnění zvířat
2.Každý vystavovatel musí předložit veterinární potvrzení o očkování zvířat
3.Každý vystavovatel je zodpovědný za zdravotní stav dodaných zvířat
4.Zvířata podezřelá z nákazy a onemocnění nebudou na výstavu přijata
Pořadatel ručí za řádné ustájení a péči po celou dobu výstavy.
Klecné zdarma,každý vystavovatel je povinnen odebrat katalog dle výstavních podmínek.
Příjem zvířat: 19.10.2017 14.00-19.00hodin
Posuzování : 20.10.2017 od 8.00 bez přístupu veřejnosti
Slavnostní vyhodnocení a předání cen 21.10. v 15.00hodin
Výstava bude ukončena 21.10.2016 v 16.00hodin
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2017
Zasláním přihlášky potvrzuji ,že souhlasím v souladu se zák.č.100/2000sb.,
s použitím osobních údajů a to výhradně pro potřeby výstavy a zveřejnění v katalogu.
Přihlášky zasílejte na adresu: Jiří Doboš, Kollárova 292, 35604 Dolní Rychnov
mail: prihlasky.kost.briza@seznam.cz, tel. 720 226 363;
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