Příloha č.1 Standardu výstavních zebřiček

Výstavní podmínky pro klubové výstavy
1. Na klubovou výstavu lze přihlásit jednotlivce, páry a kolekce.
2. Vystavovaní ptáci musí být vlastní odchov chovatele.
3. KCHZ doporučuje posuzovatelům, aby nebyli současně i
vystavovateli na výstavě, kterou sami posuzují. Konečné
rozhodnutí a odpovědnost náleží ale vždy pořadateli.
4. Vystavováni mohou být ptáci narozeni v roce konání výstavy a
v roce minulém a předminulém. Zebřičky musí mít na jedné noze
uzavřený (pevný) registrační kroužek. Rozlišovací kroužky jsou
nepřípustné a pták bude vyloučen ze soutěže.
5. Při vyplňování přihlášky je povinností vystavovatele vyplnit
výstavní třídu, podle seznamu tříd, který je součástí výstavních
podmínek.
Výstavní třídy jsou rozděleny na samce a samice. Za správné
zařazení do třídy zodpovídá vystavovatel (chovatel). Špatně
zařazení ptáci budou ze soutěže vyloučeni.
Dále v přihlášce musí vystavovatel označit kategorii
přihlašovaných zebřiček. J = jednotlivci, P = páry a K = kolekce.
V kolekci musí být vždy čtyři zebřičky stejného pohlaví a
mutace.
Pár je samec a samice stejné mutace.
6. Hodnocení:
Vítěz třídy samec a samice………….ocenění kokardou
2. a 3. místo ve třídě…………………..ocenění kokardou
Mistr Klubu – klubový vítěz ……….ocenění pohárem a kokardou
Nejlepší protějšek Mistra Klubu….ocenění pohárem a kokardou
Vítězný pár …………………………………ocenění pohárem a kokardou
2.a 3. pár…………………………………….ocenění kokardou

Vítězná kolekce…………………………..ocenění pohárem a kokardou
2.a 3. kolekce………………………………ocenění kokardou
Zebřičky budou hodnocené bodovým systémem, nebude-li
rozhodnuto jinak, ale jen v intencích schváleného Standardu
výstavních zebřiček.
7. Naplněná třída= aby mohli být ptáci ve třídě oceněni kokardou
za 1,2 a 3.místo, musí být v této třídě minimálně 5 kusů od tří
chovatelů.
V případě, že nedojde k naplnění třídy, bude vyhlášen pouze vítěz
třídy a oceněn kokardou. Za podmínky, že získá minimálně 89
bodů.
8. Třídy se neslučují.
9. Ze všech vítězů tříd je následně vybrán mistr klubové výstavy za
jednotlivce a jeho protějšek.
10. Kolekce s nejvyšším počtem bodů je vítěz klubové výstavy za
kolekce. Podmínkou pro vyhlášení 2. a 3. místa je minimálně 5
kolekcí od tří chovatelů.
11. Pár s nejvyšším počtem bodů je vítěz klubové výstavy za páry.
Podmínkou pro vyhlášení 2.a 3. místa je minimálně 5 párů od tří
chovatelů.

