1. Evropský šampionát chovatelů terčovců
3. Český šampionát chovatelů terčovců
Pořadatel šampionátu: Český klub chovatelů terčovců - člen European discus federation (EDF)
Lokalita šampionátu: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, 128 00 Praha 2, Nové Město
Příjem exponátů: 26.9.2007 od 8.00 do 19.00 hod.
Výdej exponátů: 30.9.2007 od 18.00 do 22.00 hod
Hodnocení mezinárodní jury: 28.9.2007 do 12.00 hod., vyhlášení výsledků: 28.9.2007 v 17.00 hod.
Doprava: osobně, spěšninou ČD (stanice Praha - Hlavní nádraží), letecky (letiště Praha Ruzyně). Příjemce: Ing. Vladimír Glaser CSc.,
Českobratrská 274/9, 13000 Praha 3
Účastnický poplatek: splatnost do 31.8.2007 na č.ú. 1515982001/2004, variabilní symbol: rodné číslo; částka: 1000,- Kč / exponát
Termín přihlášek: 1. kolo do 31.6.2007 - sleva 200,- Kč / exponát; 2. kolo do 31.8.2007 - pouze v případě volné kapacity. Přihlášky na
adresu: ČKCHT, Kersten Opitz, Zelenohorská 513/3, 181 00 Praha 8, tel. +420 776 845 974 fax. +420 233 556 061 nebo e-mailem
spolek@discus.cz

Vyhlášeni:
Evropský šampionát:
do Evropského šampionátu se započítávají výsledky
všech chovatelů
s celkový vítěz
s vítěz v každé kategorii
s vyhlášení 1., 2. a 3. místa proběhne pro každou
kategorii zvlášť

Český šampionát:
do Českého šampionátu se započítávají výsledky jen
českých chovatelů
s celkový vítěz
s vítěz v každé kategorii
s vyhlášení 1., 2. a 3. místa proběhne pro každou
kategorii zvlášť

Za pořadatele:
Kersten Opitz - prezident EDF, předseda ČKCHT
Milan Pokorný - místopředseda ČKCHT
Ing. Vladimír Glaser CSc. - manažer šampionátu, ČKCHT
Pavel Mžourek, AKVARISTA.cz - mediální podpora
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s 1. Evropský šampionát chovatelů terčovců a 3. Český šampionát
chovatelů terčovců bude součástí výstavy AKVÁRIUM 2007
(pořadatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
spojené s Mistrovstvím České republiky Guppy a Xipho-Molly a
Mezinárodní výstavou halančíků v době od 27.9. do 30.9.2007
s Vystavovatelem může být kdokoliv bez omezení, včetně
právnických / fyzických osob z ČR i zahraničí.
s Poplatek za účast 1 exponátu je stanoven na 1000Kč (částka v €
dle aktuálního kurzu ČNB).
s Exempláře budou umístěny v celoskleněných nádržích o objemu
112 litrů (80x35x40cm) s krycími skly. Nádrže budou vybaveny
vlastním filtrací a vytápěním, teplota cca. 28-31°C. Osvětlení
přirozeným denním světlem, v případě potřeby zářivkami.
s Výstavním exemplář tvoří 1 ryba (rodu Symphysodon). O
zařazení do příslušné kategorie rozhoduje vystavovatel. Jury má
právo přeřadit chybně zařazený exemplář do jiné kategorie.
s Posuzování provede minimálně tří-členná mezinárodní jury dle
pravidel uplatňovaných v Evropě. Rozhodnutí jury jsou
nenapadnutelná, rozhodující a konečná. Podáním přihlášky a
zaplacením poplatku vystavovatel souhlasí s podmínkami zde
uvedenými.
s V případě nedodání exempláře propadá případný zaplacený
poplatek pořadateli. Výstavní exponáty budou prodány /
vydraženy dle požadavků vystavovatele. Vrácení soutěžních
exemplářů proběhne pouze osobním převzetím vystavovatele
nebo pověřenou osobou vystavovatelem. Se zbylými exempláři
naloží pořadatel dle vlastního uvážení.
s Pořadatel zajistí kvalitní odbornou péči. Je doporučeno, aby
ryby byly připraveny na pohyb před sklem akvária.
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I

Pigeon blood

Y

Otevřená třída

VYSTAVOVATEL JE POVINNEN OZNÁMIT ZMĚNY V POČTU NEBO ZAŘAZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ NEJPOZDĚJI
DO 20.9.2007. NA E-MAIL SPOLEK@DISCUS.CZ NEBO FORMOU SMS NA ZPRÁVY NA ČÍSLO +420 776 845 974

Tato přihláška platí výhradně pro Šampionát chovatelů terčovců pořádaný Českým Klubem Chovatelů Terčovců.

