KCHA, z.s., Praha
HODNOCENÍ SOUTĚŽE CHOVATELŮ
(od chovného roku 2016)
Hodnocení se účastní každý člen KCHA obesláním alespoň jedné klubové výstavy.
Každému chovateli se na klubových výstavách hodnotí bodový zisk 10 nejlépe umístěných andulek.
V případě vystavení nižšího počtu andulek se hodnotí všechny vystavené andulky.
Koeficienty pro jednotlivé výstavy, kterými se násobí počet získaných bodů:
• Otevřená výstava KCHA OPEN
• Celostátní výstava mladých andulek (CVMA)
• Celostátní výstava andulek (CVA)
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Bodové rozdělení na výstavách KCHA :
• vítěz výstavy (VV)
• protějšek vítěze výstavy (PVV)
• vítězný pár (VP)
• vítězná kolekce (VK)
• vítěz skupiny (VS)
• protějšek vítěze skupiny (PVS)
• vítěz podskupiny (VPS)
• vítěz třídy (VT)
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Bodování:

Každé andulce se sčítají body za všechna dosažená umístění.
Jedná se o následující součty bodů:
VV + VS + VPS + VT
PVV + VS + VPS + VT
VP + VT
VK + VT
VS + VPS + VT
PVS + VPS + VT
VPS + VT
VT

(82 - 88 bodů)
(62 - 68 bodů)
(34 – 40 bodů)
(44 – 50 bodů)
(32 - 38 bodů)
(22 - 28 bodů)
(12 - 18 bodů)
( 4 - 10 bodů)

Bodování vítěze třídy zohledňuje počet hodnocených andulek tak, že když bude jeden pták ve
třídě, dostane jeden bod + 3 za vítězství. Když budou ve třídě 3 ptáci, tak vítěz získá 3 + 3 body,
atd.
Páry a kolekce se bodují obdobně jako jednotlivci, ale pouze s vyhlášením vítěze výstavy a
oceněním vítěze třídy.
Poznámky:

Hodnocení vychází z platného dělení do výstavních skupin a třídy.
Vítěz a další pořadí chovatelů se určuje podle počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů
rozhoduje nejlépe umístěná andulka.
Při pořádání více výstav v jednom termínu se každá hodnotí samostatně.

