Stanovení podmínek pro jednotný systém soutěžních výstav
v ČR včetně vymezení národních výstav a podmínek udílení
titulů Mistr ČR.
1)

a) ČSCH a KPEP nejpozději do 31. 8. daného roku vyhlásí termín a místo národní výstavy
udělující titul Mistra ČR pro následující rok.
b) Národní výstavou se rozumí výstava Exota Olomouc nebo Exotika Lysá nad Labem.
c) Soutěž o titul Mistr ČR je vyhlášená pro všechny bez rozdílů státní nebo klubové
příslušnosti.

2)

a) Titul Mistr ČR může získat pouze jeden nejvíce bodovaný pták v kategorii.
S ohodnocením minimálně 93 bodů, může být i jednotlivec z kolekce.
b) Skupiny v kategoriích, v kterých může být udělen jeden Mistr ČR:
D barevný kanár
sk. D1 lipochromoví
sk. D2K melaninoví
sk. D2N neklasicky melaninoví
• E postavový kanár
sk. EA kadeřaví
sk. EB postojoví
sk. EC figurální
sk. ED chocholatí
sk. EE kreslení
• F drobné exotické ptactvo
sk. FZE zebřička
sk. FCH chůvička
sk. FRY rýžovník
sk. FPA pásovník
sk. FAG amadina Gouldové
sk. FOST ostatní
• G pěnkavovití
sk. G pěnkavovití
• H kříženci
sk. H kříženci
• I andulka
sk. I1 výstavní andulka
sk. I2 barevná andulka
• J agapornis
sk. AR agapornis růžohrdlý
sk. JF agapornis Fischeri
sk. JP agapornis škraboškový
sk. JL agapornis růžohlavý
sk. JN agapornis hnědohlavý
sk. JC agapornis šedohlavý
sk. JT agapornis etiopský
sk. JO agapornis oranžolící
• K papoušek
sk. KN neoféma

sk. KP papoušíček
sk. KA alexandr
sk. KR rosela
sk. KY pyrura
sk. KZ papoušek zpěvavý
sk. KO ostatní papoušci rodu „Psephotus“
sk. KS ostatní papoušci
sk. KK korela
3)

a) Bodování se bude provádět na základě platného standardu C.O.M. a platného českého
standardu. C.O.M je nadřazen českému standardu.
b) Plemena, či barvy, které nejsou uznány ani v jednom z výše uvedených standardech,
nemohou získat titul Mistr ČR.
c) Pták musí být označen nesnímatelným pevným kroužkem odpovídající velikosti. Kromě
dalších údajů musí kroužek obsahovat označení příslušného spolku (ČSCH,KPEP), rok a
zkratku státu (CZ), u zahraničního chovatele označení příslušného státu. Nesmí mít
rozlišovací či jiný další kroužek, jinak bude vyřazen ze soutěže.

4)

a) Klecné je stanoveno na 60 Kč/2,5 EUR za kus, za 10 a více kusů přihlášených ptáků od
jednoho chovatele 50 Kč/2 EUR za kus. Pořadatel výstavy může samostatně rozhodnout o
výši klecného dle nákladů, potřeb i tradic, a to s předstihem v podmínkách konání výstavy.
b) Ostatní podmínky určuje pořadatel výstavy.

5)

Mistři ČR musí být schváleni komisí, která se skládá z předsedy sboru posuzovatelů
(eventuálně jím pověřeným zástupcem), posuzovateli daných odborností účastnících se
posuzování na této výstavě a zástupcem pořadatele, který ověří správnost údajů na
kroužku a přidělené bodové ohodnocení vítězných ptáků.

6)

Posudečné se bude řídit směrnicemi ČSCH

7)

a) Výstava, na které se bude udělovat Mistr ČR, má tzv. hájený termín, což znamená, že ve
dnech pořádání výstavy se nepořádá žádná jiná bodovaná výstava pod hlavičkou ČSCH
nebo KPEP.
b) Výstavy se v tomto čase mohou pořádat pouze propagační nesoutěžního typu (platnost
od roku 2022). Při porušení této zásady bude organizace sankcionována.
c) V tomto termínu na výstavy nebude delegován žádný posuzovatel ČSCH (platnost od
roku 2022).
d) V případě, že posuzovatel v tomto termínu na území ČR oboduje jakoukoli výstavu,
bude mu pozastavena činnost pro daný kalendářní rok a bude podmínečně vyloučen ze
sboru posuzovatelů. Při opětovném porušení pravidel bude vyloučen ze sboru
posuzovatelů ČR, o čemž rozhoduje disciplinární komise (platnost od roku 2022).

8)

a) Kalendář akcí výstav všech složek pod ČSCH a KPEP je sjednocen a uveřejněn k zhlédnutí
na webech obou organizací.
b) Výstava zde neuveřejněná není považována za povolenou dle výše uvedených
ustanovení.

9)

Organizátoři všech výstav uvedených v kalendáři výstav ČSCH a KPEP poskytnou do 14 dnů
po ukončení výstavy hlášení o průběhu výstavy předsedovi ÚOK CHOEP ČSCH a KPEP s
uvedením těchto informací: počty a druhy ptáků, seznam posuzovatelů, seznam

vystavovatelů. Jedná se pouze o informace, které jsou schválené ke zveřejnění v katalogu
výstavy. Splněním tohoto bodu je tedy i poskytnutí katalogu v jakékoliv podobě.

Konference odbornosti CHOEP na svém jednání schvaluje „Stanovení podmínek pro

jednotný systém soutěžních výstav v ČR včetně vymezení národních výstav a
podmínek udílení titulů Mistr ČR“ v Praze dne 13. 11. 2021

