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Pravidla pro Krajskou soutěžní výstavu králíků, holubů 

a drůbeže na roky 2017-2021 

Zvířata budou vystavena v kolekcích nebo voliérách – každý okres nominuje 

dvanáct čtyřčlenných kolekcí králíků, holubů bude ve voliéře pět kusů, drůbež 

bude vystavena ve voliérách 1 + 2. Dvě nejhorší hodnocené kolekce voliéry 

budou škrtnuty. Zůstane pouze 10 soutěžních. 

Zvířata budou oceněna dle platných vzorníků bez dřívějších úprav.  

1. Králíci:  

- Počítají se ocenění nad 90 bodů  

- Za každý stejný barevný ráz se odčítá jeden bod za každé zvíře 

- Při klasifikaci neoceněn se počítá 0 

- Při klasifikaci výluka se odčítá -3 body 

 

2. Drůbež:  

- Počítají se ocenění nad 90 bodů  

- Za každý stejný barevný ráz se odčítá jeden bod za každé zvíře 

- Při klasifikaci neoceněn se počítá 0 

- Při klasifikaci výluka se odčítá -3 body 

 

3. Holubi 

- Počítají se ocenění nad 90 bodů  

- Za každý stejný barevný ráz se odčítá jeden bod za každé zvíře 

- Při klasifikaci neoceněn – nehotových výletek se počítá 0 

- Při klasifikaci výluka se odčítá -3 body 

- Pokud budou ve voliéře dvě různé barvy, celá voliéra se nepočítá 

(výjimku tvoří plemena Texan a Gigant). 

Doporučujeme, aby expozice okresů byly odděleny od místní výstavy. 

V případě, že pořadatel uzná za vhodné začlenit zvířata do výstavy, je nutné 

viditelně soutěžící zvířata za příslušné okresy zvýraznit (jiná barva oceňovacích 

lístků s nadpisem Krajská soutěžní výstava umístěna po ocenění).  

Delegace posuzovatelů je na zvážení příslušného okresu, ve kterém se daný rok 

tato výstava koná.  
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Okresy se k posuzovatelům (delegacím) mohou vyjádřit, ale konečná delegace 

je vždy na zvážení příslušného pořádajícího okresu.  

Změny v soutěžních kolekcích popřípadě voliérách, mohou příslušní funkcionáři 

uskutečnit před zahájením posuzování. Musí však změny včas nahlásit 

pořadateli.   

Poháry a čestné ceny na vítězná zvířata 

Pohár na vítězné zvíře v kategorii králík, holub, drůbež – šampion Krajské 

soutěžní výstavy bez rozdílu jestli je zvíře vystaveno v krajské nebo místní 

výstavě.  

Poháry na jednotlivé odbornosti – 1. pořadí.  

Poháry na celkového vítěze okresu 1. - 3. pořadí.  

Na každou odbornost nejméně 15 čestných cen.  

Putovní pohár v případě vítězství některého okresu zakoupí všechny okresy 

společně rovným dílem (pohár získá okres do trvalého vlastnictví třikrát za 

sebou, nebo pětkrát za určité období). 

Doporučujeme vyhodnotit nejlepšího mladého chovatele za každou odbornost. 

Při rovnosti pořadí okresů rozhoduje počet získaných čestných cen a vyšší 

hodnocení dané odbornosti.  

 

Podmínky pro hodnocení soutěže v jednotlivých odbornostech:  

-vystaveno bude 10 různých plemen nebo barevných rázů  

- u králíků se doporučuje posuzovat systémem 1.2.3.4. v kolekci 

- za duplicitní plemeno srážka 1 bod za každé zvíře 

- v odbornosti se sčítají body nad 90, při ocenění 90 a méně bodů se započítává 

0 bodů 

- za nedodaná zvířata, u holubů za „nehotový výletek“ je vždy 0 bodů, 

hodnocení „neoceněn“, „neklasifikován“ je vždy 0 bodů 
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- u výluky je srážka 3 body za každé zvíře 

- čestné ceny budou udělovány jen na kolekce 

- v případě rovnosti bodů u kolekcí rozhoduje: 1. stáří zvířat, 2. Náročnost 

plemene, 3. vyšší ocenění zvířete 

- o pořadí okresů v jednotlivých odbornostech rozhoduje prostý součet bodů 

- v případě rovnosti bodů rozhodují tato další kritéria 

1. Počet čestných cen 

2. Počet ocenění 95 a více bodů 

3. Počet plemen a barevných rázů 

4. Za první místo v odbornosti je udělen 1 bod, za druhé 2 body, za třetí 3 body, 

za čtvrté 4 body, za páté a za neúčast v odbornosti 5 bodů 

 

Celkové hodnocení pořadí okresů: 

Součet umístění jednotlivých okresů ve všech třech odbornostech se sečte, 

vítězí nejnižší umístění. Při rovnosti umístění rozhodují další kritéria:  

1. Celkový počet dosažených bodů ve všech odbornostech 

2. Počet čestných cen 

3. Počet 95 a více bodů 

4. Počet plemen a barevných rázů 

 

 

Další podmínky:  

- Dovoz a odvoz zvířat na výstavu si zajišťuje každý okres sám dle 

přihlášek vystavených pořádajícím okresem  

- Putovní pohár – získá jej do vlastnictví okres, který zvítězil 3x po sobě 

nebo 5x celkově 

Zástupci okresů mohou být přítomni u kteréhokoli posuzovatele, mohou 

zajišťovat psaní oceňovacích lístků, nošení, případně i vážení zvířat. Každý okres 
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si určí hlavního zástupce a zástupce jednotlivých odborností, kteří se zúčastní 

vyhodnocení soutěže. Vyhodnocení bude provedeno v pátek odpoledne a 

výsledky budou oznámeny všem zúčastněným. Poté nebudou možné žádné 

změny a nebudou přijímány protesty k výsledkům soutěže.  

Hodnotící schůzka zástupců všech okresů proběhne v neděli. Vítězům a oceněným bude předán 

putovní pohár, poháry odborností a čestné ceny.  


