
P R O P O Z Í C I E 
pre konanie  XXXII. letnej  súťaže  v speve kanárikov  

 

   
XXXII. ročník letnej súťaže v speve kanárikov organizuje  ZO SZCH kanárikárska 
Martin  v dňoch 8. – 10. júna 2018. Súťaž sa znova koná v chate Kamka v rekreačnej 
oblasti Piatrová vo Vrútkach, okres Martin. 
 

1. Každý chovateľ môže do súťaže  prihlásiť len 1 kanárika.  Nezáleží na veku, ani či 
pochádza z vlastného odchovu. V prípade rovnosti bodov majú pre udelenie cien 
prednosť kanáriky z vlastného chovu.   

2. ZO nahlásia za všetkých svojich členov spoločnú prihlášku najneskôr do 30. 5. 
2018   mailom: vladimirkubik@centrum.sk, prípadne na adresu: Bc.Vladimír 
Kubík, Karvaša-Bláhovca 133, 038 61 Vrútky, resp. telefonicky na číslo 0907 079 
571, alebo 043/4204-432. Uveďte účastníkov za základnú organizáciu, počet 
prihlásených kanárikov do súťaže a požiadavku na ubytovanie. 

3. Ubytovanie: zabezpečené je na noc zo 8./9. a z 9./10. 6. 2018 v mieste konania. 
Požiadavku treba nahlásiť do 30. 5. 2018, ale skoršie ohlásenie veľmi uvítame.   

4. Príjem kanárikov sa uskutoční na hore uvedenom mieste v piatok 8. 6. od 18.00  do 
20.00  hod, prípadne v sobotu 9. 6. od 08.00 do 09.00  hod. Z dôvodu aklimatizácie 
odporúčame dodať kanáriky už v piatok. Spolu s kanárikmi  odovzdá chovateľ 
lístok s menom a adresou a číslom krúžku  a potrebné množstvo vlastného krmiva.   
Na požiadanie je možné v deň súťaže pridať kanárikom klasickú vajcovú zmes.  

5. Posúdenie bude vykonané   všetkými prítomnými posudzovateľmi  dopoludnia v 
sobotu 9. 6. 2018. Zúčastnení chovatelia môžu byť pri posúdení prítomní. 
Najvyššie a najnižšie ohodnotenia bude vyradené a poradie určí priemer 
zostávajúcich hodnotení. 

6. Po spracovaní výsledkov bude vykonaná ukážka spevu víťazných kanárikov.  
7. Stravovanie: po ukončení posudzovania 9. 6. 2018 bude tradičný guľáš na 

večerné spoločné posedenie.  
     Po vyhlásení výsledkov sa bude, konať ako vždy ukážka najlepších 
     kanárikov a posedenie chovateľov s občerstvením a s výmenou skúseností.  
        

                                             
                                               Srdečne pozývame  
                                                čo najširší okruh  
                                              priaznivcov podujatia 
                                                 a tešíme sa znova  
                                           na stretnutie s priateľmi. 
 

 
 

 

                                                                                               za organizačný výbor 
                                                                                                               garant súťaže Bc. Vladimír Kubík v. r. 
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