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propozice k výstavě:

4. Národní výstava Anglonubijských koz
Lysá nad Labem - 10.října 2021
POŘADATEL: Klub chovatelů anglonubijských koz při SCHOK z.s.
MÍSTO: Výstaviště Lysá nad Labem, výstava "Náš chov", hala A1
DATUM: neděle 10.10.2021
PŘEJÍMKA ZVÍŘAT: 8:15 - 9:00h
NÁKUPNÍ TRH (bonitace, pokud budou přihlášení): začátek v 9:30
KLUBOVÁ VÝSTAVA: zahájení 10:00
UKONČENÍ PROGRAMU: 14 - 15h
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: sobota 25.9.2021 do 24:00 h. Po tomto termínu již
nebude možné žádné zvíře přihlásit. Startovné je zdarma.
Podáním přihlášky uděluje vystavovatel souhlas s tím, že v souvislosti s touto akcí mohou být
pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující vystavovatele a jeho zvířata a mohou být
následně zveřejněny a užívány.

__________________________________________________________________________________

TŘÍDY: Pro zařazení do kategorií rozhoduje věk zvířete v den konání výstavy.
1AB Baby 0-5 měsíce - kozičky i kozlíci (v případě početné účasti je možné
hodnotit kozičky a kozlíky samostatně)
2A Dorost 5-12 měsíců - kozy
2B Dorost 5-12 měsíců - kozli
3A Mladí 1-2 roky - kozy (před okozlením a pouze do 24 měsíců věku)
3B Mladí 1-2 roky - kozli
4A Dospělí 2-5 let - kozy (kozy po okozlení; v této kategorii může být
předvedena i koza mladší 2 let, pokud už je po okozlení a majitel má dojem, že v
konkurenci starších zvířat obstojí)
4B Dospělí 2-5 let - kozli
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5A Veteráni nad 6 let - kozy ( jen okozlené)
5B Veteráni nad 6 let - kozli
OCENĚNÍ:
Ve třídě 2A – 5B bude vyhlášen: 1. Národní šampion třídy, 2. Res. Národní šampion
třídy
Ve třídě 1AB BABY: 1. Nejhezčí Baby, 2. Nejhezčí Baby (v případě rozdělení na
kozičky a kozlíky, vždy 1. a 2. místo samostatně)
VÍTĚZ výstavy - koza (z vítězů katergorie 3A - 5A)
VÍTĚZ výstavy - kozel (z vítězů katergorie 3B - 5B)
Zvířata nebudou hodnocena bodově, ale pouze výběrem komise a tituly budou
udělovány ihned po vyhodnocení každé kategorie. V případě většího počtu zvířat v
kategorii, bude hodnocení vícekolové, tzn. z každého kola budou vybráni dva
nejlepší jedinci, kteří následně postoupí do finálního výběru šampionů. Komise
slovně ohodnotí jednotlivá předvedená zvířata.
Obsazení kategorií a tituly:
Pro udělení 1. i 2. místa musí být kategorie obsazena nejméně čtyřmi jedinci. Při
počtu zvířat 3 nebo 2 bude uděleno pouze 1. místo, v případě že zvířata kvalitativně
udělení titulu odpovídají. O tomto rozhodne posuzující komise. V případě, že
kategorie bude obsazena pouze jedním zvířetem, nebude titul udělován, zvíře bude
předvedeno a pokud budou jeho kvality nesporné, může komise rozhodnout o jeho
účasti v závěrečném kole o titul Vítěze výstavy (při věku více jak 12 měsíců).
Tituly v jednotlivých třídách nelze nijak nárokovat, rozhodnutí jsou zcela
v rukou komise.
Členové komise: budou ještě upřesněni s ohledem na aktuální Covidsituaci, budou nejméně dva, jedním z nich určitě Ing. Richard Konrád hlavní šlechtitel koz ČR při SCHOK z.s.
Startovné je zdarma.
Přihlášky zasílejte na mail: klubankoz@gmail.com
Kontakt: Katarína Mašátová, 724574942.
V katalogu může být uveřejněn kontakt na vystavovatele, v přihlášce je potřeba s tímto souhlasit a
vyplnit aktuální telefonní číslo.
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PODMÍNKY ÚČASTI:
Každé zvíře musí být označeno ušní známkou a vedeno v registru koz u
ČMSCH. Vystavované zvíře musí být evidováno v PKK. Nemusí nutně být bonitováno
a mít známku za exteriér, pokud je ve věku, kdy ještě nepřekročilo věkový limit pro
bonitaci.
K účasti na této akci je nutné na místě předložit “Veterinární osvědčení a
zdravotní potvrzení k přemístění zvířete” potvrzené od vašeho veterináře, kde
bude také zapsané datum provedení posledních zdravotních zkoušek chovu v rámci
KU a číslo zkušebního protokolu (tedy krevní testy na CAE a Brucelózu s výsledkem
negativní), datum zdravotních zkoušek nesmí být starší než 1 rok. Pro menší počet
zvířat použijte jen stranu 1, v případě většího počtu zvířat je vhodné seznam zvířat
vyplnit až na stranu 2. Číslo protokolu a datum zkoušek se zapíše do poznámky vedle
čísla zvířete.
V případě, že někdo poveze na výstavu zvíře z chovu, který ještě není v KU a
neprovádí zmíněné zdravotní zkoušky pravidelně, je potřeba si je zajistit pro akci
samostatně (dle veterinárních podmínek výstavy).
Do přepravního vet. formuláře potřebujete:
Číslo hospodářství výstavište: 21049310
Adresa výstaviště: Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad
Labem

KBELÍKY NA VODU S SEBOU!!!

