Klub chovateľov viedenských králikov
organizuje

Špeciálnu klubovú výstavu viedenských králikov
19. - 20. 10. 2018
V areáli chovateľov ZO SZCH Žilina – Strážov, Hričovská 204/29

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku klubu VK. Vystavovať sa môžu králiky s tetovaním ľavého ucha
S 0 8 – S 3 8. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú
členmi chovateľských zväzov vo svojej krajine.
Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla
výstavných klietok, ale len v prípade kompletne vyplnenej prihlášky aj s číslom tetovania a samozrejme pri dodržaní
dátumu uzávierky prihlášok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak
sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými podmienkami.
Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych
dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom.
Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a neručí za prípadné straty.
Nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat dodaných na výstavu
a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia
príslušného garanta je zakázaná.

Súťažné expozície králikov:


Individuálne – najviac 6 - 10 kusov resp. po dohode s p. Sládekom ( v prihláške musí byť označený J )



Kolekciu 4-člennú – nemusia byť súrodenci, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K4,
v prípade viacerých 4-členných kolekcií treba pridať číslo kolekcie napr. K4/1, K4/2)



Kolekciu 5-člennú – nemusia byť súrodenci, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K5,
v prípade viacerých 5-členných kolekcií treba pridať číslo kolekcie napr. K5/1, K5/2)



Kolekciu 6-člennú – nemusia byť súrodenci, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K6,
v prípade viacerých 6-členných kolekcií treba pridať číslo kolekcie napr. K6/1, K6/2)



v prípade nejasností volajte 0905927301

Pravidlá pre udelenie víťazov:


Individuálne vystavovaných jedincov – v prípade najvyššieho ocenenia jednotlivca môže získať titul
ŠAMPIÓN/KA



Kolekciu 4-člennú – do súťaže budú zarátaní všetci jedinci v kolekcii, v prípade výluky alebo neocenenia
jedného alebo viacerých jedincov, bude výsledné ocenenie kolekcie 0 bodov a zo súťaže bude vylúčená



Kolekciu 5-člennú – do súťaže budú zarátaní štyria najlepšie ocenení jedinci , ktorí nemusia byť súrodenci
ale musia byť zastúpené obe pohlavia
Napr. v prípade 5-člennej kolekcie,
pozostávajúcej z 4 samcov a 1 samice, aj keď samica dostane najnižšie ocenenie, toto jej ocenenie musí byť
zarátané do súčtu celej kolekcie vrátane ocenenia 3 najlepších samcov.



Kolekciu 6-člennú – do súťaže budú zarátaní štyria najlepšie ocenení jedinci , ktorí nemusia byť súrodenci
ale musia byť zastúpené obe pohlavia
Napr. v prípade 6-člennej kolekcie,
pozostávajúcej z 4 samcov a 2 samíc, keď samice dostanú najnižšie ocenenie, do súčtu celej kolekcie musí byť
zarátané ocenenie lepšej samice vrátane ocenenia 3 najlepších samcov



V súťaži budú uprednostnení súrodenci a väčší počet samíc medzi najlepšie ocenenými jednotlivcami
v kolekcii



V prípade nerozhodnosti medzi jednotlivcami alebo kolekciami, bude vykonaný rozstrel za prítomnosti
a pravidiel od posudzovateľov. ( víťaza vyberú posudzovatelia ).

Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky môžete poslať poštou alebo e-mailom, ale nie telefonicky na adresu:
Maroš Sládek
Zalázne 456/58
919 04 Smolenice
Tel.:0905927301
Email: info@viedenskykralik.sk

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok
spoplatnené 5€/ks.

5.10.2018.

Pozor! Prihlášky po dátume uzávierky budú

Výstavné poplatky:





Za každé vystavené zviera
3,00 €
Manipulačný poplatok
1,00 €
Katalóg – povinný pre všetkých vystavovateľov
3,00 €
Výstavu je možné podporiť aj finančne, každý kto bude mať záujem a podporí výstavu finančne alebo vecne,
bude uvedený v katalógu ako sponzor výstavy.

Katalógy je možné prevziať len počas konania výstavy. Nebudú sa posielať poštou.
Zaplatenie poplatkov:
Poplatok bude vyberať priamo na výstave ekonóm klubu Ing. Ľubomír Juríček
Veterinárne podmienky:
Na výstavu môžu byť prijaté len zdravé zvieratá, očkované proti moru králikov a myxomatóze.

Program výstavy:

18.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

20.10.2018

štvrtok
piatok
piatok
piatok
piatok
sobota

16:00 – 20:00 hod.
06:00 – 07:30 hod.
08:00 – 12:00 hod.
12:00 – 14:00 hod.
15:00 – 00:00 hod.
08:00 – 14:00 hod.

Príjem zvierat
Príjem zvierat
Posudzovanie
Vyhodnotenie výstavy
Spoločné posedenie + občerstvenie
Prehliadka výstavy, výdaj zvierat po 14.00 hod.

-

Ladislav Adam
Ing. Ľubomír Juríček
Marcel Hudák
Maroš Sládek, Dominika Fedorková

Výstavný výbor:
Riaditeľ
Ekonóm
Hlavný garant
Zostavenie katalógu

Príjem a výdaj zvierat:
Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Pri dodaní zvierat do výstavných hál budú tieto prehliadnuté
garantom a v prípade, že budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky
nebudú vrátené. Zvieratá si zaklietkuje vystavovateľ spolu s garantom a podobne budú aj vydávané.
Posudzovanie :
Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do vyhradených priestorov
len delegovaní posudzovatelia, garanti, zapisovatelia a výstavný výbor. Pre ostatných členov klubu je voľný vstup do
výstavnej haly len po prvú výstavnú klietku, s prosbou nerušiť pri práci posudzovateľov.
Posudzovať sa bude tak, že každý posudzovateľ bude posudzovať každého šiesteho králika.
Vedúci posudzovateľ (obman):
Posudzovatelia:

Jiří Jahoda
MVDr. Miloslav Martinec, MVDr. Vlastimil Šimek, Ing. Jiří Patras, Petr Sirotek,
Tomáš Červinka, Petr Matoušek, Petr Přikryl

Zapisovateľov zabezpečí ZO SZCH Žilina.
Udeľované tituly:
Najúspešnejším zvieratám chovateľov klubu VK budú udelené tituly v každom farebnom ráze: MAJSTER (kolekcia –
uprednostnené budú kolekcie zložené zo súrodencov a pohlavie 0,1 a bude udelený až pri dvoch a viac
vystavovateľov v danej farbe), ŠAMPIÓN/KA (jednotlivec - bude udelený, až pri dvoch a viac vystavovateľov v danej
farbe ), ČESTNÁ CENA (udelí sa 10% z celkového počtu zvierat). Výdaj cien sa uskutoční na výročnej členskej
schôdzi (február 2019). Zúčastneným nečlenom klubu budú udelené ceny v zvláštnej expozícii počas výstavy.
Predaj zvierat:
Predaj zvierat bude realizovaný len medzi majiteľom zvieraťa a kupujúcim, peniaze za odpredané zvieratá si chovateľ
prevezme priamo od kupujúceho. Bez prítomnosti majiteľa zvieraťa nahlásené predajné zvieratá vydá garant a peniaze
príjme ekonóm, v tomto prípade je 10% manipulačný príplatok k cene stanovenej chovateľom ( treba uviesť v katalógu)
Predané zvieratá budú vydané len príslušným garantom výstavy.
Garanti výstavy:

Marcel Hudák – hlavný garant
Ján Lóci
Pavol Černák
Jozef Budovič
Jozef Majher
Ondrej Moravský
Mikuláš Lichvárik

Ubytovanie (organizačný výbor nezabezpečuje ubytovanie – len odporúča):
http://www.ghotelza.sk/

