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SMĚRNICE PRO VÝKON FUNKCE GARANTA
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
1. Garant je jmenován Ústřední odbornou komisí chovatelů zpěvných
(harckých) kanárů (dále jen ÚOK), kterou v plném rozsahu zastupuje a
odpovídá jí za regulérnost, anonymitu a časový sled soutěže.
2. Odpovídá za plnění směrnic vydaných pořadatelem mistrovské soutěže (dále
jen MS), schválených ÚOK a pokynů výboru sboru posuzovatelů harckých
kanárů.
3. Úzce spolupracuje s vedoucím (ředitelem) základní organizace pověřené
uspořádáním MS.
4. Odpovídá za to, že v průběhu celé MS bude umožněn přístup na dílčí
pracoviště pouze osobám k tomu určeným (příjem kanárů, krmení, obsluha,
posuzování, výdej).
5. Řídí příjem kolekcí kanárů, krmiva a písemných dokladů, odpovídá za
plombování klícek přijatých kanárů a předání kolekcí k zařazení pověřené
osobě.
6. Po skončení příjmu kanárů prověří očíslování kolekcí i jednotlivých klícek
s kanáry.
7. Odpovídá za to, že v místnosti pro uskladnění kanárů budou po celou dobu
soutěže teplotní podmínky 16 – 18 o C a pološero.
8. Odpovídá za to, že v místnosti pro posuzování bude teplota 22 – 24
umělé osvětlení.
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9. Provede poučení nosičů a ošetřovatelů kanárů s cílem zajistit jednotný
postup při krmení a napájení kanárů ráno jednu hodinu před začátkem
odhadu, v poledne jednu hodinu v průběhu polední přestávky, večer nejméně
jednu a nejvíce dvě hodiny bezprostředně po skončení odhadu. První dvě
vylosované kolekce ráno a dvě vylosované kolekce po polední přestávce
nakrmit v předstihu tak, aby mohly být jednu hodinu v klidu před přípravou
na odhad.
10. Provede poučení nosičů a ošetřovatelů kanárů s cílem zajistit jednotný
postup při přípravě kolekcí k odhadu: zákaz výměny a dolévání vody před
odhadem, zabezpečení nakrmení, výměny papírů a včasné uzavření budníku,
povinnost nahradit krmivo s nezvyklými a nápadnými přísadami před
posuzováním čistou řepkou, nepřipustit vizuální odlišení žádné kolekce.

11. Stanoví začátek a konec posuzování pro jednotlivé dny.
12. Seznámí posuzovatele s organizací a časovým plánem posuzování pro
jednotlivé dny, seznámí je s organizací losování kolekcí, povinností
samostatného odhadu a utajení všech výsledků až do závěru posuzování.
13. Odpovídá za vyřazení bodovacích listin s nejvyšším a nejnižším bodovým
ohodnocením a za zveřejnění výsledků platných listin v katalogu MS.
14. Odpovídá za provedení kontroly kroužků u všech vyhodnocených kanárů a
kanárů deseti nejlepších kolekcí (údaje na kroužku a na přihlášce, neporušení
kroužku).
15. Vedoucímu (řediteli) pověřenému organizací MS předá zpracované celkové
výsledky MS k doplnění jmen účastníků a čísel kroužků kanárů.
16. Odpovídá za pravidelný trénink deseti nejlepších kolekcí.
17. Spolupracuje při organizaci veřejné demonstrace (předvádění) nejlepších
kolekcí.
Tato směrnice je součástí platného Vzorníku zpěvných kanárů. Její text byl dne
20. září 2003 schválen Ústřední odbornou komisí chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů) a sborem posuzovatelů harckých kanárů Českého svazu chovatelů jako
závazný pro posuzovatele harckých kanárů a pořadatele soutěží.

