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SMĚRNICE PRO POSUZOVÁNÍ ZPĚVNÝCH (HARCKÝCH) KANÁRŮ
Smyslem této směrnice je stanovit způsob práce, povinnosti a práva
posuzovatelů a pořadatelů soutěží
1. Posuzovatel harckých kanárů je zkušený chovatel, který úspěšně složil písemnou
zkoušku z teorie zpěvu a před zkušební komisí prokázal schopnost správně
ohodnotit vystavené kolekce.
2. Být posuzovatelem je velkou ctí a závazkem před celou chovatelskou veřejností.
Posuzovatel je propagátorem chovu zpěvných (harckých) kanárů.
3. Posuzovatel ve své základní organizaci (dále jen ZO) svými zkušenostmi a
znalostmi přispívá k odbornému růstu všech členů a je jim příkladem nejen
dosaženými výsledky, ale především dodržováním chovatelské etiky.
4. Posuzovatel je za svou činnost odpovědný výboru sboru posuzovatelů harckých
kanárů. Při své činnosti plní přesně a svědomitě směrnice Českého svazu
chovatelů (dále jen ČSCH) a Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných
(harckých) kanárů (dále jen ÚOK).
5. Posuzovatel se zúčastňuje společných školení a schůzí svolávaných ÚOK.
Nezúčastní-li se bez omluvy akcí, na nichž jsou rozdělovány delegace, nemusí
být v uvedeném roce na soutěž delegován.
6. Posuzovatel, který po dva roky neabsolvuje pravidelná školení, bude ÚOK
vyzván k přezkoušení. Nedostaví-li se k němu, bude ze seznamu posuzovatelů
harckých kanárů vyškrtnut. Činnost bude rovněž pozastavena posuzovateli, který
bez vážných důvodů po tři roky nechová a nevystavuje harcké kanáry. Pokud
posuzovateli brání v činnosti vážné důvody, je nadále veden jako čestný člen
posuzovatelského sboru, pokud sám nepožádá o zrušení členství.
7. Změny v delegaci posuzovatelů na soutěže může provést jen předseda sboru
posuzovatelů po dohodě s tajemnicí ÚOK.
8. Právo být členem posuzovatelského sboru je podmíněno členstvím v ČSCH.
9. Povinností posuzovatele je provádět na požádání odborné přednášky o chovu a
zpěvu kanárů, školit zájemce ze ZO a připravit je na práci posuzovatele
harckých kanárů.
10. Každý posuzovatel delegovaný na odhad harckých kanárů v soutěžích ČSCH je
povinen provést ocenění podle platných předpisů a schválené teorie zpěvu
s pocitem plné odpovědnosti vůči chovatelské veřejnosti, výboru sboru
posuzovatelů a ÚOK.
11. Na místní soutěži nesmí provést odhad člen pořádající ZO. Nedostaví-li se však
delegovaný posuzovatel, může předseda sboru posuzovatelů povolit výjimku –
v tomto případě nebude stanoveno pořadí kolekcí.

12. Postup při oceňování kolekcí
s organizačním výborem ZO.
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13. Pořadí kolekcí určuje posuzovatel losem.
14. Posuzovatel hodnotí každou kolekci po dobu 25 minut na soutěži místní a 30
minut na soutěži mistrovské.
15. Na mistrovské soutěži hodnotí posuzovatel každou kolekci jen jednou.
16. Na mistrovskou soutěž může být delegován posuzovatel s praxí nejméně tří roků
absolvovanou při místních soutěžích, není-li udělena výjimka.
17. Posuzovatel je povinen ocenit každou kolekci, jež byla na soutěže dodána, a to i
tehdy, došlo-li z různých příčin k jejímu oslabení (například úhynu kanára).
18. Pro rychlejší zpracování výsledkové listiny může posuzovatel předat řádně
vyplněnou a podepsanou listinu předsedovi výstavního výboru neprodleně po
ocenění každé kolekce.
19. V průběhu posuzování mohou být v odhadní místnosti přítomni pouze
posuzovatelé (při místní soutěži též delegovaní adepti na posuzovatele).
20. Posuzovatel má právo překontrolovat po skončení soutěže kroužky kanárů, které
sám určí.
21. Po skončení soutěže má posuzovatel právo žádat ZO o náhradu za cestovní
výlohy, použité tiskopisy, nocležné, diety a odměnu za odhad – jejich výše musí
být v souladu se směrnicemi ČSCH.
22. ZO je povinna přijmout adepty na posuzovatele, kteří byli delegováni
s posuzovatelem. Adepti absolvují odhad na vlastní náklady, což platí i o účasti
adeptů na školení posuzovatelů.
23. Po dohodě s konkrétním posuzovatelem může ZO požádat předsedu sboru
posuzovatelů o delegaci tohoto na svoji místní soutěž.
24. ZO plně odpovídá za optimální podmínky pro posuzování (náležité ošetřování
kanárů, teplotu, osvětlení a klid jak v místnosti, kde jsou kanáři umístění, tak
v místnosti odhadní).
25. Za kontrolu nánožních kroužků odpovídá organizační výbor. Provádí se zásadně
po skončení soutěže u kolekcí umístěných na prvních místech, případně u
dalších vybraných kolekcí.
26. Námitky proti činnosti posuzovatele může ZO uplatnit pouze písemně u ÚOK, a
to do patnácti dnů od konání soutěže.
Posuzovatelé, kteří mají mezinárodní zkoušky COM, mohou být delegováni na světové
šampionáty ptactva.
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.

