
Podmínky soutěže o nejlepšího chovatele králíků ZO ČSCH Kolín 1 
za rok 2017 

 
Soutěže se může zúčastnit každý člen  ZO a to předložením vyplněného tiskopisu (viz. příloha) s 

jedním plemenem, jednoho barevného rázu (může se zúčastnit i s jinými plemeny a barevnými 

rázy které chová ale každé plemeno a barevný ráz musí být na samostatném tiskopise). 

Hodnotí se výsledky celoroční práce v chovu králíků. Chovatel může obeslat libovolný počet 

výstav s libovolným počtem králíků, plemen i rázů. Do tiskopisu zapíše dle předtištěných 

kolonek čtyři nejlépe oceněné králíky z výstavy, kteří se budou započítávat do soutěže. Do 

soutěže se budou započítávat dvě až čtyři výstavy a to povinně „Okresní výstava Kolín“ a 

„Krajská výstava Lysá“ a potom další dvě nejlépe hodnocené výstavy. Při rovnosti bodů se 

budou započítávat další obeslané výstavy a to až do rozhodnutí. Body za účast na výstavách se 

budou započítávat dle stupně výstavy při vystavení minimálně jednoho králíka. 

Za registrace se započítává u jednobarevných králíků (kategorie 1) maximálně 20 registrací po 

jednom bodě a u králíků s kresbou (viz níže uvedená plemena) a všech zakrslých plemen 

(kategorie 2) se započítává 10 registrací po dvou bodech, tj. maximálně 20 bodů u všech plemen. 

Vyplněné tiskopisy předá chovatel do 31. 1. následujícího roku vedoucímu odboru králíků – př. 

Pilařovi, který je vyhodnotí a sestaví pořadí chovatelů v soutěži. 

Body pro hodnocení: 

a) Za registraci (maximálně 20 bodů dle kategorie králíků): 

1- maximálně 20 registrací po jednom bodě u jednobarevných králíků. 

2- maximálně 10 registrací po dvou bodech u následujících králíků: 

Německý  obrovitý strakáč – NoS, Meklenburský strakáč – MS, Hototský bílý – Hb,  

Tříbarevný strakáč – TS, Japonský – J, Český strakáč - ČS, Holandský – Ho, Anglický 

strakáč – AS, všechna plemena rexovité srsti výše uvedených plemen, včetně Dalmatinského 

strakáče – Ds, králíci s plášťovou kresbou a všechna zakrslá plemena. 

b) Za výstavy (přidělují se dle stupně výstavy): 

 1 - mezinárodní výstava 10 bodů. 

 2 - celostátní výstava 10 bodů. 

 3 - celostátní výstava mláďat 10 bodů. 

 4 - krajská výstava 10 bodů. 

 5 - okresní výstava 10 bodů. 

 6 - stolní posuzování Kolín 7 bodů. 

 7 - ostatní výstavy 5 bodů. 

c) Za vystavené (i jednotlivé kusy králíků). 

 · započítávají se body nad 90 b, tj. 1/2 až 8 bodů 

  

Tyto podmínky soutěže budou předány všem chovatelům králíků ZO. 


