
Směrnice pro vyhodnocení výsledků soutěže chovatelů králíků 

v okrese Chrudim v rámci okresní výstavy králíků 

 

 
Soutěž o nejlepší ZO okresu Chrudim v odbornosti králíků a soutěž o nejlepší kolekci, 

samce a samici okresu CR je uzavřená, pouze pro vystavovatele ZO okresu Chrudim, kteří musí 

v přihlášce čitelně uvést příslušnost ke své ZO!!!! Ostatní čestné ceny v rámci okresní výstavy 

odbornosti králíků mohou být uděleny i vystavovatelům ZO mimo okres Chrudim. 

Králíci zařazeni do uzavřené soutěže chovatelů králíků v okrese Chrudim v rámci okresní 

výstavy králíků musí být z vlastního odchovu jednotlivých vystavovatelů!!!! 

 
Poháry a čestné ceny v rámci okresní výstavy králíků 

- Pohár pro „Nejlepší ZO okresu Chrudim – odbornost králíci“ 

- Pohár za „Nejlepší kolekce okresu Chrudim“  

- Pohár za „Nejlepší samec okresu Chrudim“  

- Pohár za „Nejlepší samice okresu Chrudim“  

- Čestné ceny – na každých 20 králíků jedna čestná cena nebo dle možností pořádající ZO 

 

Pohár za nejlepšího samce nebo samici může obdržet i jednotlivec, který je součástí nejlepší 

kolekce okresu Chrudim. Kolekce nebo jednotlivci, kteří obdrží pohár okresu Chrudim za nejlepší 

kolekci, samce nebo samici, nemohou získat již další čestnou cenu. Čestná cena nemůže být také 

udělena na králíka, který je součástí nejlepší kolekce okresu. 

 

Poháry pro nejlepší kolekci, nejlepšího samce a samici okresu Chrudim věnuje OO ČSCH 

Chrudim. Pohár pro nejlepší ZO okresu Chrudim bude zajištěn z finančních prostředků OO ČSCH 

Chrudim přidělených na pořízení výše uvedených pohárů, případně z jiných zdrojů. Čestné ceny 

v rámci okresní výstavy králíků zajišťuje pořádající ZO. 

 

Soutěž základních organizací okresu Chrudim 
1) Soutěže se mohou účastnit pouze vystavovatelé ZO okresu Chrudim. 

2) Do soutěže ZO okresu Chrudim se započítává 12 ks nejlepších jednotlivců vystavených králíků 

chovatelů z jedné ZO (králíci jsou buď jednotlivci, nebo tvoří kolekci – S4, S2+2, CHS). Pokud 

v rámci jedné ZO nebude naplněn počet 12 ks králíků, bude započítán dostupný počet králíků dané 

ZO. Z jedné ZO může být od jednoho chovatele v soutěži zastoupeno více králíků (jednotlivců, 

kolekcí) stejného či různých plemen/barevných rázů/věku v různém zastoupení pohlaví.  

3) Bodování vybraných králíků do soutěže je takové, že za každého králíka, i z kolekce, se 

započítávají body jednotlivců nad 90 b z hodnocení na oceňovacím lístku králíka (např. 95,5 b je 

5,5 b do soutěže ZO). Vítězí ZO s nejvyšším počtem bodů za vybrané králíky zařazené do soutěže 

ZO okresu Chrudim. 

4) V případě rovnosti bodů u více ZO okresu Chrudim rozhodne o pořadí zastoupení 4kolekce (v 

pořadí S4, S2+2 a CHS) s nejvyšším počtem bodů, pokud ani u jedné ze ZO nebudou soutěžní 

králíci tvořit 4kolekci (S4, S2+2, CHS), pak se bere součet bodů 4 nejlépe hodnocených králíků ZO 

bez ohledu na plemeno/barevný ráz/věk/pohlaví. V případě rovnosti bodů rozhodne součet bodů u 

kolekce příp. jednotlivců plemen strakatých. V případě shody všech výše uvedených kritérií o 

nejlepším ZO okresu Chrudim rozhodne vedoucí posuzovatelů. 

 

Soutěž o nejlepší kolekci, samce a samici okresu Chrudim 
1) Soutěže se mohou účastnit pouze vystavovatelé ZO okresu Chrudim. 

2) Pohár za nejlepší kolekci okresu Chrudim získává kolekce s nejvyšším bodovým ohodnocením. 

V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí následující kritéria: 

 a) přednost má strakaté plemeno, pak plemeno se znaky, poté jednobarevné a nakonec bílé 



plemeno,  

 b) druh kolekce v pořadí S4, S2+2 a CHS, 

 c) bodová vyrovnanost zvířat – nižší rozdíl mezi nejlépe a nejhůře bodovaným zvířetem 

v kolekci, 

 d) zastoupení obou pohlaví v kolekci – vyšší počet samic v kolekci. 

3) Pohár za nejlepšího samce/nejlepší samici okresu Chrudim získává samec/samice s nejvyšším 

bodovým ohodnocením. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí následující kritéria: 

 a) věk králíka – dospělý má přednost před mládětem, 

 b) plemeno králíka – strakaté má přednost před plemenem se znaky, jednobarevnými a 

bílými plemeny,  

 c) bodové hodnocení - v pozici 2, pak 4, 3, a nakonec součet 5. a 6. pozice, 

 d) v případě shody všech výše uvedených kritérií o nejlepším samci/samici rozhodne 

vedoucí posuzovatelů. 

 

 
 

Návrh byl zpracován předsedou OOKK a schválen členy OOKK Chrudim. 

Platnost od 2022. 

 

                          Zita Lukáš, v.r. 


