Mistrovství České republiky v chovu drobného zvířectva – meziokresní soutěž 2018
Charakter soutěže: IV. ročník nové chovatelské soutěže pro členy ČSCH
Vyhlašovatel soutěže: ÚVV ČSCH ve
spolupráci s ústředními chovatelskými
komisemi
Termín a místo konání: 23.–25. 11. 2018
konané na výstavišti v Lysé nad Labem
Působnost soutěže: zúčastnit se mohou
jednotlivé okresy (příslušné oblastní organizace) v rámci ČSCH v sekcích králíků, holubů a drůbeže. Okresy soutěžící ve
všech odbornostech budou zařazeny do
hlavní soutěže o vítězný okres.
Cíl: podstatou soutěže je zvýšení zájmu
o chov čistokrevných plemen drobných
zvířat, porovnání kvality a úrovně jednotlivých plemen. Díky zvýšenému zájmu
o soutěživost se předpokládají i vyšší počty, pestrost a rozmanitost vystavených
plemen na CV. Nezanedbatelný by mohl

být i vyšší počet samotných návštěvníků.
Tato soutěž by měla být pro okresy především prestižní záležitostí.
Podmínky soutěže: soutěží se v chovatelských sekcích králíků, holubů a drůbeže.
U králíků, holubů i drůbeže budou soutěžit čtyřčlenné kolekce. Do soutěže musí
být zařazena zvířata, která jsou schopna
bodového ohodnocení. U králíků je tak
možné zařazení jak zvířat mladých, tak
dospělých. Stáří zvířat ani pohlaví není
omezeno. V každé kolekci okresu můžou být zařazeny kolekce stejného plemene, avšak jiného barevného rázu případně
kresby. Seznam soutěžních kolekcí (zvířat)
se přijímá u „prodeje zvířat“ nejpozději
den posuzování do 8.00 hod. (!) v zalepené obálce, která bude označena názvem:
NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ OKRESŮ

Stanovení počtu zvířat:
Králíci: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo barevných či kresebných rázů
Holubi: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo
barevných či kresebných rázů
Drůbež: 7 čtyřčlenných kolekcí plemen nebo
barevných či kresebných rázů
Kolekce s nejnižším počtem bodů, nebude do
soutěže zahrnuta
Vyhodnocení soutěže:
Vyhodnocení soutěže a určení pořadí jednotlivých okresů provede předem určená komise ze zástupců pořadatele a nejméně sedmi okresů.
Při rovnosti bodů bude stanoveno
pořadí dle:
a) Bodového ohodnocení nejlepších kolekcí
b)	Počtu zvířat s nejvyšším bodovým ohodnocením
c)	Počtu zvířat s kresbou nebo barevným rázem
d) Počtu udělených čestných cen

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 sebe v přihlášce uvede kontaktní mobilní telefon!
Rozdělení finančních odměn:
Celkový vítězný okres 10 000 Kč,
2. v celkovém pořadí 5000 Kč,
3. v celkovém pořadí 3000 Kč
Vítězný okres v chovatelské sekci

3000 Kč,
2. místo v sekci 2000 Kč,
3. místo v sekci 1000 Kč.
Pozn. Formulář pro přihlášení do soutěže bude
ke stažení i na webových stránkách ČSCH.

Přihláška do meziokresní soutěže – Mistrovství České republiky v chovu drobných zvířat
Lysá nad Labem 23.–25. 11. 2018
ČSCH, z.s., Okresní organizace:.......................................................................................................................................................................................................
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