6. mistrovství České republiky v chovu drobného zvířectva - meziokresní soutěž 2021
Vyhlašovatel soutěže: ÚVV ČSCH ve spolupráci s Ústředními chovatelskými komisemi
Termín a místo konání: 19.–20. 11. 2021
konané při CV Chovatel na výstavišti v Lysé
nad Labem
Působnost soutěže: zúčastnit se mohou
jednotlivé územní organizace (příslušné
okresní, oblastní a městské organizace - dále
jen okresy) v rámci ČSCH v sekcích králíků, holubů a drůbeže. Organizace soutěžící
ve všech odbornostech a budou zařazeny do
hlavní soutěže o „vítězný okres“.
Podmínky soutěže: soutěží se v chovatelských odbornostech králíků, holubů a drůbeže.

c)	Holubi = zvířata složená ze 4 jednotlivců –
vše od jednoho chovatele, stejného plemene a barevného a kresleného rázu

Pro tuto soutěž je název „KOLEKCE“
specifikován takto:

Stanovení počtu zvířat:

a)	Králíci = zvířata složená ze 4 jednotlivců –
vše od jednoho chovatele, stejného plemene a barevného rázu
b)	Drůbež = zvířata složená ze 4 jednotlivců –
vše od jednoho chovatele, stejného plemene a barevného a kresleného rázu

Trh

U králíků, holubů i drůbeže budou soutěžit
čtyřčlenné kolekce. Do soutěže musí být zařazena zvířata, která jsou schopna bodového
ohodnocení (známka u drůbeže). U králíků je
tak možné zařazení jak zvířat mladých, tak dospělých. Stáří zvířat ani pohlaví není omezeno.
V každé kolekci okresu mohou být zařazeny kolekce stejného plemene, ale vždy jiného barevného rázu případně kresby. Seznam soutěžních
kolekcí (zvířat) se přijímá nejpozději v den posuzování do 8.00 hod.!, v zalepené obálce,
která bude označena názvem: NEOTVÍRAT –
SOUTĚŽ OKRESŮ.
Králíci: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo
barevných rázů
Holubi: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo
barevných či kresebných rázů
Drůbež: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo
barevných či kresebných rázů
Jedna kolekce s nejnižším počtem bodů,
nebude do soutěže zahrnuta.

Do soutěže se započítávají body všech
oceněných zvířat z 6 nejlepších soutěžních kolekcí okresu v jednotlivých odbornostech.

sebe v přihlášce uvede kontaktní mobilní
telefon!

Vyhodnocení soutěže:

1.	
Místo za nejvyšší počet bodů ve všech
3 odbornostech – 15 000,- Kč
2.	
Místo za druhý nejvyšší počet bodů ve
všech 3 odbornostech – 10 000,- Kč
3.	Místo za třetí nejvyšší počet bodů ve všech
3 odbornostech – 5 000,- Kč
4.	
Místo za čtvrtý nejvyšší počet bodů ve
všech 3 odbornostech – 2 000,- Kč
5.	Místo za pátý nejvyšší počet bodů ve všech
3 odbornostech – 1 000,- Kč

Vyhodnocení soutěže a určení pořadí jednotlivých okresů provede předem určená komise
ze zástupců pořadatele a okresů.

Při rovnosti bodů bude stanoveno
pořadí dle:
a) Součet bodů sedmé kolekce
b)	Celkový počet kusů soutěžících národních
plemen zařazených u jednotlivých okresů
c)	
Počtu zvířat s kresbou, nebo barevným
rázem

Zveřejnění a vyhlášení výsledků:
Zveřejnění na výsledkové listině v prostorách konání výstavy, na webových stránkách ČSCH a časopise Chovatel. Odměnění nejúspěšnějších okresů proběhne
v rámci slavnostního zahájení výstavy a
oznámení o umístění nejlepších účastníků bude provedeno operativně po vyhodnocení. Zástupce soutěžícího okresu proto na

zvířat konaný při celostátní výstavě drobného zvířectva

Trh se bude konat v sobotu dne 20. listopadu 2021 v areálu výstaviště VLL.

Trh se bude řídit těmito
podmínkami:
1.	Trh je otevřen 20. 11. 2021 od 8 do 13 hodin.
2.	Při vjezdu do areálu trhu bude vybíráno
parkovné 100 Kč/auto.
3.	Všichni účastníci a návštěvníci trhu musí
mít zakoupenou vstupenku na výstavu
CHOVATEL 2021. Vstupenku lze zakoupit
při vjezdu/vstupu do areálu trhu.

4.	Účastník trhu uhradí klecné ve výši 10 Kč/
ks za zvíře. Králíky a velkou drůbež se doporučuje umístit v klecích jednotlivě, holuby v počtu max. 4 ks v kleci, zakrslou
drůbež max. 2 ks v kleci. Účastníci trhu
jsou povinni se kdykoli prokázat zaplacením klecného.
5.	Klecné je vybíráno při vstupu do prostor
s trhem zvířat. V trhu je možné zakoupit
kartonové přenosky ČSCH na zvířata.
6.	
Zvířata přinesená na trh i zakoupená
na trhu není možné přenášet do hal výstaviště.

Ocenění nejlepších okresů
ve všech odbornostech:

Ocenění nejlepších okresů
v jednotlivých odbornostech:
1.	Místo za nejvyšší počet bodů odbornosti
K,D,H – 3 000,- Kč
2.	Místo za nejvyšší počet bodů odbornosti
K,D,H – 2 000,- Kč
3.	Místo za nejvyšší počet bodů odbornosti
K,D,H – 1 000,- Kč
Pozn. Formulář pro přihlášení do soutěže je
ke stažení na webových stránkách ČSCH.

CHOVATEL 2021

7.	Parkoviště výstaviště musí být nejpozději
v 16 hodin opuštěno.
8.	Za zdravotní stav, původ, manipulaci, či
případné ztráty nenese organizátor trhu
žádnou odpovědnost.
9.	
Prodej a nabízení zvířat v prostorách
parkoviště VLL a přímo z automobilů – mimo určené prostory je přísně
zakázáno.
10.	V trhu není možné obchodovat se psy,
kočkami a jinými masožravými zvířaty.
11.	V trhu není možné zajistit speciální vybavení (elektro + voda) pro případný

prodej akvarijních rybek a jiných exotických zvířat.
12.	
Exotické ptactvo musí být nabízeno
z prodejních klecí/boxu, které splňují
veterinární podmínky ČR, pořadatel neposkytuje tento druh klecí.
13.	Prodejcům jiného zboží než jsou zvířata,
bude umožněn prodej po předchozí dohodě s pořadatelem výstavy a trhu.
14.	Pořadatel trhu si vyhrazuje právo změny
podmínek trhu v zájmu trhu a souběžně
pořádané výstavy Chovatel.
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