
Klub chovatelů andulek, z.s. Praha    

      
 

Pořádá 

 

16. KCHA OPEN 2020 – Červený Újezd 
 

Termín: sobota 20.června 2020 
 

 

Místo konání: 

Sál v objektu Restaurace Sokolovna, Sokolská 162, 273 51  Červený Újezd -  

okr. Praha  - západ. 
GPS: 50.0685386N, 14.1629056E 

 

Výstava je jednodenní s tímto programem: 

Příjem andulek:                                      od 8 do 9 hod. 

Posuzování:                                            od 9.30 do 12 hod. 

Pro veřejnost nebude výstava otevřena 

Vyhlášení vítězů a výdej andulek:           v 13 hod. 

 

 

1. Výstava proběhne v souladu se Směrnicí pro pořádání soutěží KCHA.  

2. Organizace výstavy proběhne dle vládou vyhlášených podmínek pandemie 

koronaviru. 

3. Výstavní poplatek 25 Kč/klec. Mládežnická kategorie do 15-ti let je bez výst. poplatku.  

4. Vystavovat může každý chovatel výstavních a barevných andulek bez ohledu na 

příslušnost k chovatelskému klubu nebo organizaci. Andulky musí být kroužkované 

vlastními kroužky chovatele. Vystavovat lze pouze ve vlastních klecích, čistých, dle 

platného standardu. 

5. Výstavu posoudí př. Jiří Řejha. Posuzovat se bude na pořadí 1–7. Andulky budou 

rozděleny do tříd a skupin podle členění KCHA bez rozlišení stáří. Mládežnická kategorie 

bude posuzována pouze podle skupin. 

6. Posuzování bude veřejné s oddělením prostoru pro posuzovatele a jeho pomocníků a bude 

ukončeno prohlášením posuzovatele a označením všech příslušných klecí kokardami. 

Nahlas pronesený výrok posuzovatele je konečný a neodvolatelný. 

7. Soutěží ptáci v jednotlivcích, párech a kolekcích. Jednotlivci – samci a samice 

v samostatných klecích. Páry – samec a samice stejné barvy a kresby ve společné kleci. 

Kolekce – 2,2; 4,0 nebo 0,4 stejné barvy a kresby ve společné kleci pro kolekce. 

8. Ceny: Poháry obdrží vítěz výstavy, protějšek vítěze výstavy a vítězové skupin. Dále vítěz 

mládežnické kategorie a vítěz barevných andulek. Kokardy obdrží vítěz výstavy a 

protějšek vítěze výstavy, nejlepší pár a nejlepší kolekce a vítězové skupin. 



9. Přihlašování ptáků: Počet přihlášených ptáků není omezen. Výbor KCHA si vyhrazuje 

právo, v případě velkého množství přihlášených ptáků, přihlášky omezit tak, že bude 

stanoven maximální počet klecí od jednoho vystavovatele. 

10. oznámení o počtu vystavovaných klecí zašlete prosím mailem na kcha@email.cz, nebo 

SMS, popř. telefonicky na číslo 602 656 063 (př. Rudolf) - ve tvaru klubové číslo/počet 

klecí (900/12), nejpozději do pátku 12. června 2020. 

11. Výstavní výbor odpovídá za řádné zacházení s vystavovanými ptáky během výstavy. 

Vyjímání ptáků z klecí může být v průběhu výstavy provedeno jen se souhlasem vedení 

výstavy. KCHA nehradí vystavovatelům škodu v případě zranění nebo uhynutí ptáka. 

12. Prodej ptáků: vystavovatelé mohou vedle vystavovaných andulek přivézt i další vlastní 

andulky k prodeji. Do prodeje budou přijaty andulky ve výstavních klecích v maximálních 

počtech 4ks v normální výstavní kleci a 8ks ve výstavní kleci pro kolekce. Ptáci z výstavy 

mohou být prodáni až po jejím skončení. Umísťovat na výstavní klece nálepky s dalšími 

informacemi např. o ceně, je v průběhu výstavy nepřípustné. Kromě vystavovaných ptáků 

a ptáků předaných k prodeji při příjmu, nelze v průběhu výstavy vnášet do výstavních 

prostor další ptáky. V případě potřeby výbor rozhodne o prodávání andulek jednotlivě 

venku „z auta do auta“. 

 

Organizační zprávy 

1) Blíží se uzavírka pro zaplacení kroužků na rok 2021. Podrobné instrukce najdete 

v aktualitách na webových stránkách www.andulky.cz. Plaťte bankovním převodem na účet 

KCHA č. 193 892 8349 / 0800 do 22. června 2020. Variabilní symbol se skládá z členského 

čísla, dvojčíslí roku a čísla „1“ (xxx201). Cena jednoho kroužku je 6,00,- Kč. 

 

2) Restaurace Sokolovna se nachází v centru obce na rohu ulic Svárovská a Sokolovská. 

Vchod je z ulice Sokolovská, kde je i možnost parkování. 

 

 

Na Vaši účast se těší výbor KCHA, z.s. 

 

Karel RUDOLF 

jednatel KCHA, z.s. 

mailto:kcha@email.cz
http://www.andulky.cz/

