
 

 

 

Soutěžní podmínky pro okresní soutěžní výstavu králíků 
 

Soutěž jednotlivců: 

Chovatel soutěží kolekcí čtyř králíků vlastního odchovu bez omezení stáří, jednoho plemene nebo barevného 

rázu a to: a) čtyřmi kusy dospělých králíků z vlastního odchovu  

    b) čtyřčlennou kolekcí mláďat dle vzorníku – 4 sourozenci nebo 2+2 z vlastního odchovu 

Počet kolekcí není omezen. 

Na přihlášce označte SJ. 

Soutěž základních organizací: 

ZO soutěží 8 kusy králíků vlastního odchovu členů ZO s tím, že do soutěže se hodnotí 6 kusů s nejlepším 

oceněním. V tomto souboru musí být zastoupena nejméně 3 plemena nebo barevné rázy nejméně od 3 

chovatelů. Zvířata musí být dospělá, pohlaví ani stáří nerozhoduje. Pořadí se stanoví součtem získaných 

bodů, při rovnosti bodů bude přihlédnuto k obtížnosti chovu nebo většímu počtu plemen. Na přihlášce 

označte tato zvířata SZO.  

Při přejímce zvířat předá zástupce ZO pořadateli výstavy seznam králíků soutěžících za ZO.  

 

 

Soutěžní podmínky pro okresní soutěžní výstavu okrasných a 

užitkových holubů 
 

Soutěž jednotlivců: 

1/ Soutěže se může zúčastnit každý chovatel ZO ČSCH registrovaný v okrese Louny. 

2/ Soutěží se kolekcí 5ti ks holubů jednoho plemene, barvy a kresby, kroužkované kroužkem CZ. V kolekci 

musí být nejméně 2 /dva/ výletci z vlastního odchovu, vylíhlí v roce konání výstavy. 

3/ Každý chovatel může vystavit libovolný počet kolekcí, ale nemůže vystavit dvě a více kolekcí jedné 

barvy a kresby.  

4/ Pořadí v soutěži bude určeno následovně: 

a/ součtem získaných bodů 

b/ vyšší počet holubů hodnocených nad bodovým průměrem kolekce 

c/ vyšší počet holubů mladých – narozených v roce konání výstavy 

d/ kresebný ráz před plnobarevným 

5/ 1 – 6 místo bude finančně odměněno 

6/ Pokud chovatel vystaví více jak 5 holubů jedné barvy či kresby, tak holuby určené do soutěže za 

jednotlivce musí v přihlášce označit písmenem „SJ“. 

7/ Výsledky soutěže budou zveřejněny v den zahájení výstavy. 

Soutěž základních organizací: 

1/ Soutěžit může každá ZO okresu Louny a to se třemi různými kolekcemi holubů. Soutěžní kolekci musí 

tvořit 5 holubů jednoho plemene, barvy a kresby, kroužkované kroužkem CZ. Stáří a pohlaví není dáno. 

2/ Pokud soutěžní kolekce splňuje podmínky i pro soutěž jednotlivců, může vystavovatel kolekci přihlásit i 

do této soutěže.  

3/ Soutěžní kolekce ZO musí být tvořena holuby nejméně dvou chovatelů a označena písmeny „ SO“. 

4/ Pořadí ZO bude určeno dle stejných kritérií, které jsou uvedeny u soutěže jednotlivců. 

5/ 1 – 3 místo v soutěži ZO bude finančně odměněno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Soutěžní podmínky pro okresní soutěžní výstavu drůbeže 
 

Soutěž jednotlivců chovatelů drůbeže: 

1/ Soutěže se může zúčastnit každý chovatel vodní nebo hrabavé drůbeže z okresu Louny. 

2/ Soutěží se v kmenech 1,2 stáří 2012, 2013. 

3/ Každý chovatel může soutěžit s neomezeným počtem kolekcí nebo barevných rázů, které musí být na 

přihlášce zřetelně označeny „SJ“ /soutěž jednotlivců/. 

4/ Při stejném počtu bodů rozhodují: a/ lépe ohodnocený 1,0 

b/ pestrost plemene / vodní a krůty mají přednost / 

     c/ čestná cena 

     d/ stáří kolekce 

     e/ dále OOKCHD 

5/ Tři nejlepší kolekce budou vyhodnoceny a odměněny. 

 

Soutěž základních organizací: 

1/ Soutěže se může zúčastnit kterákoliv ZO ČSCH z okresu Louny a to s drůbeží hrabavou nebo vodní. Na 

přihlášce označte zřetelně „SZO“ / soutěž základních organizací /. Kolekce v soutěži „SZO“ může soutěžit i 

v soutěži jednotlivců. 

2/ Za každou ZO soutěží čtyři voliéry drůbeže v kmenech 1,2 v zastoupení nejméně tří plemen nebo 

barevných rázů. Nejhůře oceněná kolekce se škrtá. Stáří vystavované drůbeže v soutěži je rok 2012, 2013. 

3/ Při stejném počtu bodů rozhodují: a/ lépe ohodnocený 1,0 

b/ pestrost plemen / vodní a krůty mají přednost/ 

     c/ počet čestných cen v kolekci v ZO 

     d/ dále OOKCHD 

4/ Odměněny budou tři nejlepší ZO ČSCH okresu Louny. 

Soutěž proběhne jen tehdy, zúčastní-li se jí nejméně 3 ZO. 

 

  

 

OZNAČENÍ SOUTĚŽÍ ZŘETELNĚ UVEĎTE NA PŘIHLÁŠKÁCH!!! 

 


