Český svaz chovatelů

ZO Canaria Praha

a ÚOK chovatelů zpěvných kanárů
pořádají ve dnech

10. a 11. května 2019

9. ročník Memoriálu Františka Fraňka
jarní soutěže ve zpěvu harckých kanárů – jednotlivců

Ceny věnuje Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů Českého svazu chovatelů.
Pořadatelé vyjadřují uznání ZO SZCH Martin, kde tento druh soutěží vznikl.

Soutěž proběhne na Šumavě v rekreačním středisku Havelka,

Pancířská 406, 340 04 Železná Ruda.
Příjezd účastníků:
v pátek 10. května 2019 od 16 do 21 hodin

Příjem kanárů:
v pátek večer, případně v sobotu ráno do 8. hodiny (nedoporučujeme)

Odjezd účastníků:
v sobotu 11. května cca v 17.00 hodin
Jídlo bude zajištěno. V sobotu bude připraven společný oběd – tradiční gulášek – cena
50 Kč. Po celou dobu soutěže bude přítomným k dispozici bufet, kde si budou moci
zakoupit občerstvení.

Ubytování - cena za jednu noc bude 364 Kč
Přihlášky – rezervace noclehů:
Do 20. dubna 2017 na adresu:
Pavel Pivoňka, e-mail: pavonka@gmail.com, (mobil 606434022)

SMĚRNICE SOUTĚŽE
1. Do soutěže může každý chovatel přihlásit dva kanáry. Nezáleží na jejich věku ani
původu. Přijati budou i kanáři bez kroužku.
2. Žádáme o dodání kanárů ve standardních klíckách a budnících.
3. Zařazení ptáků do kolekcí bude provedeno v pátek večer. V den soutěže již nebude s
ptáky manipulováno.
4. Obě krmítka budou těsně před odhadem nahrazena krmítky prázdnými.
5. Kanáři budou oceněni všemi přítomnými posuzovateli harckých kanárů. Ostatní
účastníci mohou být v místnosti přítomni, budou-li k tomu vhodné podmínky.
6. Chovatelé, kteří se osobně zúčastní soutěže, uhradí poplatek 50 Kč za kanára.
7. Chovatelé, kteří pošlou kanáry do soutěže prostřednictvím někoho jiného a nebudou
osobně přítomni, uhradí poplatek 100 Kč za kanára.
8. Chovatelé, kteří nejsou členy ČSCH nebo SZCH, uhradí poplatek 5 Euro za kanára.
9. Vítězné trofeje obdrží tři chovatelé nejlepších jednotlivců v kategorii kanár harcký.
Částka vybraná za kanáry bude použita jako peněžitá prémie pro vítěze.

Těšíme se na přátelské setkání kanárkářů!
Organizátoři soutěže

