
Klub chovateľov králikov  baranovitých 

 
  

                        organizuje 
 

           Špeciálnu klubovú výstavu 
                   29.10.2022 

 

       V areáli chovateľov  ZO SZCH Žilina – Strážov, Hričovská 204/29 

 
Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok: 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku klubu. Vystavovať sa môžu králiky (max. do veku 6 rokov). 

Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia klubu chovateľov králikov baranovitých a čakatelia. 

Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave 

z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými podmienkami. 

Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy 

z objektívnych dôvodov, budú výstavné  poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom. 

Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a neručí za prípadné straty. 

Nezodpovedá  za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat dodaných na výstavu 

a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia 

príslušného garanta je zakázaná. 
 

Súťažné  expozície králikov: 

     

• individuálne 

• voľná kolekcia 4-6 členná a zastúpené obidve pohlavia, hodnotené budú 4 najvyššie bodované, zastúpené obe 

pohlavia  (v prihláške musí byť označená   K4, K5, K6) – podrobne info ohľadne kolekcií v prílohe 

• !!!!! posudzovať sa bude podľa štandardu EE, čiže všetky zvieratá budú posúdené ako dospelé, bez ohľadu 

na vek, a musia dosiahnuť v deň posudzovania minimálnu hmotnosť dospelého králika!!! 

 

 
 

   
 

        

Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky môžete poslať poštou alebo e-mailom na adresu, prípadne 

elektronicky na stránke: https://vystavy.cschbohdalov.cz/barani 
 

Ivan Líška 

Nekrasova 6 

Martin 

03601 

email.: baranyklub.sk@gmail.com 

 

Uzávierka prihlášok je 14.10.2022.  

-v prihláške musí byť uvedené tetovanie každého prihláseného králika!!!! 

-po uzávierke bude v elektronickom prihlasovaní možná úprava predaja, 

pohlavia a tetovacích čísel prihlásených králikov do 27.10.2022 

 

https://vystavy.cschbohdalov.cz/barani
mailto:baranyklub.sk@gmail.com


Výstavné poplatky: 

• za každé vystavené zviera        4 EUR 

• katalóg – povinný pre všetkých vystavovateľov                   4,0 EUR 

• manipulačný poplatok                                                                                                          4,0 EUR 

• výstavu je možné podporiť aj finančne dobrovoľným príspevkom.  

 
 

Katalógy je možné  prevziať  len počas konania výstavy. Nebudú sa posielať poštou.  

 
 

Zaplatenie poplatkov: 

poplatok bude vyberať priamo na výstave pokladník klubu Ing. Lukáš Benko. 

 

Veterinárne podmienky: 

Na výstavu môžu byť prijaté len zdravé zvieratá, očkované proti moru králikov a myxomatóze.  

 

Zvieratá bez veterinárneho potvrdenia nebudú na výstavu prijaté !!! 
 

 

 

Program výstavy: 

 

•   27.10.2022 štvrtok 16:00 – 21:00 hod. Príjem zvierat 

•   28.10.2022 piatok 06:00 – 07:00 hod. Príjem zvierat 

•   28.10.2022 piatok 08:00 – 16:00 hod.  Posudzovanie zvierat 

•   29.10.2022 sobota 07:00 – 14:00 hod. Prehliadka výstavy 

•   29.10.2022        sobota   12:00 -  13:00 hod.            Výročná členská schôdza 
 

 

Príjem a výdaj zvierat: 

Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Zvieratá si zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po 

predchádzajúcom súhlase garanta.  

 

Posudzovanie a typizácia: 

Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Delegovaní budú zahraniční posudzovatelia 

(Rakúsko, ČR a Srbsko), posúdenie prebehne podľa európskeho vzorníka. Počas posudzovania a typizácie 

majú prístup do vyhradených priestorov len delegovaní posudzovatelia, nosiči, zapisovatelia a výstavný 

výbor.  

 
  

Predaj zvierat:  

Pri predaji zvierat cez pokladňu treba rešpektovať schválené minimálne ceny predajných králikov a to: Francúzsky 

baran 50€, Malý baran 30€ a Zdrobnený baran 20€. Predajná cena uvedená v katalógu bude navýšená o 10 % 

v prospech klubu a zaokrúhlená na celé euro nahor. V prípade, že bude predaj realizovaný mimo pokladňu, je 

predajca povinný bez ohľadu na predajnú cenu, odviesť do pokladne poplatok vo výške 5€. Výmena zvierat medzi 

členmi klubu bude možná až po skončení oficiálnej časti výstavy. Zvieratá budú vydané  len príslušným garantom 

výstavy.  Každý vystavovateľ musí ponúknuť minimálne jedno predajné zviera z celkového počtu vystavených 

zvierat. 

• Predaj a výmena zvierat je možný len v sobotu. 

• Predaj iných zvierat, ako tých ktoré sú vystavené je počas výstavy prísne zakázaný. 

 

 

Kolekcie: 

Králiky budú vystavované vo voľných 4,5 alebo 6 členných kolekciách. Čiže v kolekcii musia byť 

minimálne 4 a maximálne 6 králikov, jedného plemena a farebného rázu, nemusia byť súrodenci, jediná 

podmienka je zastúpenie obidvoch pohlaví.  Do bodového hodnotenia kolekcie sa budú počítať 4 

najlepšie králiky, medzi ktorými musia byť zastúpené obidve pohlavia. Pri rovnosti bodov vyhráva 

kolekcia, v ktorej je viac samíc, pokiaľ je aj toto zhodné tak vyhráva kolekcia s vyšším počtom bodov 

v pozícii TYP,SRSŤ, TVAR. 

V prípade nejasností  

 



Príklady: 

K6:  

1,0 96b 

1,0 96b 

1,0 95b                  - súčet: 382,5b (96+96+95+95,5) 

0,1 95,5 b 

0,1 94,5b 

0,1 Výluka 

K6:  

1,0 96b 

1,0 96b 

1,0 95b                  - súčet: 0 b (96+96+95,5+0) 

1,0 95,5 b 

1,0 94,5b 

0,1 Výluka 

 

K5:  

1,0 96b 

1,0 95b                  - súčet: 381 b (96+95+95,5+94,5) 

0,1 95,5 b 

0,1 94,5b 

0,1 Výluka 

 

K4:  

1,0 96b 

1,0 96b 

1,0 95b                  - súčet: 0 b (v kolekcii nie je 0,1) 

1,0 95,5 b 

 

K4:  

1,0 96b 

1,0 96b 

1,0 95b                  - súčet: 382,5 b  

0,1 95,5 b 

 

 

 

 
        

 

 

 
 

 

 

 

 


