
Podmínky a instrukce Vyhlášeni:
sÈeský šampionát chovatelù terèovcù bude souèástí výstavy 

AKVÁRIUM 2009 (poøadatel: Univerzita Karlova v Praze, 

Pøírodovìdecká fakulta) spojené s Evropským mistrovstvím 

Èeské republiky Guppy a Xipho-Molly a Mezinárodní výstavou 

halanèíkù v dobì od 17.9. do 20.9.2009

sVystavovatelem mùže být kdokoliv bez omezení, vèetnì 

právnických / fyzických osob z ÈR i zahranièí.

sPoplatek za úèast 1 exponátu je stanoven na 350Kè  (èástka v € 

dle aktuálního kurzu ÈNB).

sExempláøe budou umístìny v celosklenìných nádržích o objemu 

112 litrù (80x35x40cm) s krycími skly. Nádrže budou vybaveny 

vlastním filtrací a vytápìním, teplota cca. 28-31°C. Osvìtlení 

pøirozeným denním svìtlem,  v pøípadì potøeby záøivkami.

sVýstavním exempláø tvoøí 1 ryba (rodu Symphysodon). O 

zaøazení do pøíslušné kategorie rozhoduje vystavovatel. Jury má 

právo pøeøadit chybnì zaøazený exempláø do jiné kategorie.

sPosuzování provede minimálnì tøí-èlenná mezinárodní jury  dle 

pravidel uplatòovaných v Evropì. Rozhodnutí jury jsou 

nenapadnutelná, rozhodující a koneèná. Podáním pøihlášky a 

zaplacením poplatku vystavovatel souhlasí s podmínkami zde 

uvedenými.

sV pøípadì nedodání exempláøe propadá pøípadný zaplacený 

poplatek poøadateli. Výstavní exponáty budou prodány / 

vydraženy dle požadavkù vystavovatele. Vrácení soutìžních 

exempláøù probìhne pouze osobním pøevzetím vystavovatele 

nebo povìøenou osobou vystavovatelem. Se zbylými exempláøi 

naloží poøadatel dle vlastního uvážení.

sPoøadatel zajistí kvalitní odbornou péèi. Je doporuèeno, aby 

ryby byly pøipraveny na pohyb pøed sklem akvária.
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Poøadatel šampionátu: Èeskoslovenský klub chovatelù terèovcù

Lokalita šampionátu:  Botanická zahrada Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, 128 00 Praha 2,  Nové Mìsto

Pøíjem exponátù: 14.+15.9.2009 od 10.00 do 18.00 hod. 

Výdej exponátù: 20.9.2009 od 18.00 do 20.00 hod

Hodnocení mezinárodní jury: 16.9.2009, vyhlášení výsledkù: 20.9.2009 v 15.00 hod.

Doprava: pouze osobnì

Úèastnický poplatek: splatnost pøi pøedání ryb v hotovosti; èástka: 350,- Kè / exponát

Termín pøihlášek: Pøihlášky do 31.8.2009 na adresu: ÈSKCHT, Miroslav Hanzel, Opuková 1641/60, 16302 Praha 6. Tel. 

+420722932357; e-mail: miro03@atlas.cz

 

Za poøadatele:

Zdenek Voleman – pøedseda ÈSKCHT

Miroslav Hanzel – jednatel ÈSKCHT

Irena Brunnová – hospodáø ÈSKCHT
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Tato pøihláška platí výhradnì pro Èeský šampionát chovatelù terèovcù 2009 poøádaný Èeskoslovenským klubem chovatelù terèovcù.
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VYSTAVOVATEL JE POVINNEN OZNÁMIT ZMÌNY V POÈTU NEBO ZAØAZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ NEJPOZDÌJI
DO 10.9.2009. NA E-MAIL MIRO03@ATLAS.CZ NEBO FORMOU SMS ZPRÁVY NA ÈÍSLO +420 722 932 357
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