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Podmínky pro pořádání mezinárodní mistrovské soutěže
ve zpěvu harckých kanárů
Určeno – základním organizacím chovatelů zpěvných kanárů
1. Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných (harckých) kanárů, dále jen ÚOK
CHZK, poskytne pořádající základní organizaci chovatelů zpěvných kanárů, dále jen
ZO, pro pořádání mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů, dále jen
MMS, finanční příspěvek 10.000 Kč. Tento příspěvek bude ZO zaslán v měsíci
listopadu předešlého roku, tedy dva měsíce před konáním MMS.
2. Z příspěvku ÚOK CHZK budou hrazeny náklady na českého garanta. ZO zajistí pro
českého garanta po celou dobu konání MMS, tedy od pondělního večera do nedělního
rána, noclehy, stravování (včetně nealkoholických nápojů) třikrát denně a uhradí mu
náklady na cestu (buď veřejným dopravním prostředkem po předložení jízdenky, nebo
autem – platba 5 Kč/km).
3. Z příspěvku ÚOK CHZK budou hrazeny náklady na společenský večer pro čestné
hosty pozvané ÚOK CHZK.
4. Veškeré náklady na slovenského garanta hradí slovenská ÚOK CHZK. (ZO zajistí pro
slovenského garanta, a to na náklady slovenské ÚOK CHZK, od pondělního večera do
nedělního rána noclehy a stravování třikrát denně, včetně nealkoholických nápojů.)
5. Náklady na všechny čtyři posuzovatele hradí ZO. Posuzovatelům budou uhrazeny
náklady na cestu (buď veřejným dopravním prostředkem po předložení jízdenky, nebo
autem – platba 5 Kč/km). Dále budou všem posuzovatelům zajištěny noclehy a
stravování (včetně nealkoholických nápojů) třikrát denně, a to od pondělního večera
až do pátečního rána.
6. Pokud ZO požádá některého posuzovatele o komentář během veřejného předvádění
kolekcí, zajistí mu noclehy a stravování třikrát denně (včetně nealkoholických nápojů)
až do konce jeho pobytu.
7. Pokud ZO požádá o zpracování katalogu MMS chovatele z jiné ZO nebo člena ÚOK
CHZK, hradí mu náklady na cestu (buď veřejným dopravním prostředkem po
předložení jízdenky, nebo autem – platba 5 Kč/km) a zajistí mu noclehy a stravování
(včetně nealkoholických nápojů) třikrát denně od pondělního večera do pátečního
večera.
8. Všichni garanti a posuzovatelé mají nárok na bezplatné poskytnutí katalogu.
9. Pořádající organizace je povinna poskytnout pro archivování jeden katalog ÚOK
CHZK.
10. Pokud nemá ZO s pořádání MMS zkušenosti, měl by se některý její člen zúčastnit jako
pozorovatel, popřípadě nosič, předchozího ročníku MMS.

11. Po příjmu kolekcí provede ZO přečíslování kolekcí, aby čísla kolekcí nebyla shodná
s pořadím, v jakém byly kolekce do soutěže přijaty (eventuálně ihned při příjmu se
každé kolekci přidělí jiné číslo než je pořadí dodání do soutěže).
12. ZO nepřijme do soutěže kolekce ve špinavých a neudržovaných klíckách. (Klícky
určené pro MMS chovatel nesmí používat pro klíckování.) ZO nepřijme do soutěže ani
kolekce v nestandardních klíckách.
13. ZO není povinna přijmout do soutěže kolekce, které nebyly včas přihlášeny.
14. ZO zajistí tyto poháry nebo plakety: MMS – kolekce – tři poháry (1., 2., 3. místo).
MMS – pro nejlepšího kanára – jeden pohár. MMS – pohár pro nejlepšího mladého
chovatele (pokud bude MCH soutěžit) – jeden pohár. MMS – pohár nebo plaketa na
nejlepší dutou roli, basovou roli, dutozvonek, píšťalu. Mistrovství ČR – kolekce –
jeden pohár (1. místo).
15. ZO zajistí pro prvních deset chovatelů diplom.
16. ZO zajistí během konání MMS tiskárnu.
17. ZO připraví před konáním MMS rozpočet akce. Příjmy – příspěvek od ÚOK CHZK,
poplatky za kolekce, vstupenky na společenský večer, případné dotace od magistrátu
(obecního úřadu).
18. ZO zajistí společenský večer s vyhlášením výsledků MMS.
19. ZO bude propagovat MMS ve svém regionu, využije místní tisk (popřípadě rozhlasové
a televizní stanice).
20. Doporučení – jestliže ZO pořádá MMS v místě svého působení, je reálné vyjednat na
magistrátu příslušného města (obecního úřadu) dotaci (příspěvek) na konání MMS.
RNDr. Pavel Pivoňka,
předseda ÚOK CHZK
Schváleno na společném jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů a výboru sboru posuzovatelů harckých kanárů, jež se konalo dne 6. ledna 2012
v Havířově. (Dne 20. dubna 2012 byla na jednání ÚOK CHZK v Praze přidána příloha.)
PŘÍLOHA – operativně aktualizováno v návaznosti na předpisy ČSCH (cestovné)
Pokyny pro vyúčtování odhadu
ODHAD
 na každý den je norma kolekcí celkem 14, nejvýše 20 kolekcí na den
 14 kolekcí: 300,- Kč
 za každou kolekci navíc: 25,- Kč
PÍSEMNOSTI
 protokol: 15,- Kč
 odhadní listiny: 25,- Kč
CESTOVNÉ
 jízdné podle předložených jízdenek
 při použití soukromého motorového vozidla se účtuje náhrada odvozená od průměrné
spotřeby pohonné hmoty uvedené v technickém průkazu příslušného vozidla a její
oficiální tuzemské průměrné ceny, nejvýše však 5 Kč/km



stravné (každoročně výši stravného upravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí),
neúčtuje se v případě, kdy pořádající ZO zajistí posuzovateli občerstvení (rozmezí 5 –
12 hodin, 12 – 18 hodin, nad 18 hodin)

NOCLEŽNÉ:
 na základě předloženého dokladu, pokud nezajistí nocleh pořádající ZO.
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