OBLASTNÍ VÝSTAVA
Plzeň 2018
Pořadatelem této výstavy je ZO ČSCH Plzeň - Doubravka.
Pořadatelé výstavy zvou k návštěvě a obeslání Oblastní výstavy, která se koná ve dnech 8.– 9.12.2018
v chovatelském areálu ZO ČSCH Plzeň - Doubravka. Posuzování proběhne dne 7.12.2018 bez přístupu veřejnosti.
Obeslání výstavy
Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných králíků, drůbeže a holubů. Zvířata musí být v areálu ve
čtvrtek 6.12.2018 od 15 do 20.00 hodin.
Uzávěrka přihlášek
Přihlášky zasílejte do 20.11.2018 na adresu: Václav Eliáš; Hradčany 132; Chlumčany, 334 42
Nebo e-mail: cschzo4plzen@seznam.cz
Králíci
Výstavu lze obeslat králíky všech plemen a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen králíků. Běžně chovaná
plemena se vystavují ve čtyřčlenných kolekcích dle pravidel vzorníku, na chov náročnější plemena králíků (NoS,
strakáčci s kresbou anglickou, holanskou, králíci japonští, rhonští, zakrslíci, králíci dlouhosrstí a saténoví) se
vystavují ve tříčlenných kolekcích dle pravidel vzorníku. Mladí chovatelé mohou vystavovat ve tříčlenných
kolekcích.
Drůbež
Výstavu lze obeslat drůbeží všech plemen a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen drůbeže. Soutěží se ve
čtyřčlenných kolekcích zastoupených obou pohlaví. Soutěžit mohou zvířata do stáří 6-ti let.
Holubi
Výstavu lze obeslat holuby všech plemen a barevných rázů uznaných Vzorníkem plemen holubů. Soutěží se
v šestičlenných kolekcích, z toho musí minimálně dva výletci. Do hodnocení se započítává 5 nejlepších včetně
dvou výletků. Holubi nesmí být starší 5-ti let včetně.
Zvířata k prodeji
Zvířata budou vystavena společně s ostatními. Chovatel napíše do přihlášky pevnou cenu, pořádající organizace
si připočítá 10% ke své režii.
Veterinární podmínky
Všechna vystavená zvířata musí být řádně očkovaná v řádném očkovacím režimu. Králíci musí být očkovány proti
moru a myxomatóze, a to nejdéle tři týdny před zasláním na výstavu, drůbež a holubi proti Newcastleské
chorobě. Veterinární potvrzení není nutné dokládat.
Soutěž základních organizací
Soutěže se zúčastňují všechny ZO ČSCH, jejich členové vystavují na Oblastní výstavě. Do soutěže se započítávají
tři nejlépe ohodnocené kolekce králíků, drůbeže a holubů vystavovatelů jednotlivých základních organizací.
Hodnotí se dle Kritérií soutěže o nejlepší Základní organizaci ČSCH v působnosti Oblastní organizace Plzeň.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 8.00 hodin do 17.00 hodin a v neděli od 8.00 do 15.00 hodin
V neděli od 13.00 hodin proběhne pro mladé chovatele Mikulášská nadílka a od 14.00 hodin vyhodnocení
výstavy. Chovatelé si budou moci vyzvednout zvířata po 15.hodině.
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Vystavovatelé souhlasí s uveřejněním údajů v katalogu Oblastní výstavy 2018.
Podpis vystavovatele:

