
 
S l o v e n s k ý   z v ä z   c h o v a t e ľ o v 

MEMBER OF INTERNATIONALES KURATORIUM GUPPY HOCHZUCHT 

AKVAFIT, základná organizácia akvaristov SZCH v Žiline 

M a j s t r o v s t v á   E u r ó p y   c h o v a t e ľ o v    g u p i e k 
 I.  kolo  Majstrovstiev  Európy  guppy – párov  2019 

Termín:   29. 5 - 1. 6. 2019,  od 08.°° do 18.°° hod. 

Adresa:  Športklub, Školská 1007, 013 01 Teplička nad Váhom.     

Príjem rýb:                29. 05. 2019  od 12.°° do 20.°° hod. 

Transportná adresa: -    osobné doručenie na adresu miesta konania výstavy. 
- poštou, vlakom, prípadne kuriérom na adresu kontaktu. 

Posudzovanie:                30. 05. 2019   od 9.°° do 18.°° hod. 

Odovzdanie ocenení:     31. 05. 2019   od 12.°° hod. 

Kontakt:                          Jan Budai, Veľká Okružná 15, 010 01  Žilina 

                                           Tel.: +421 949 223 323, e-mail: jan.budai1@gmail.com 

    Mario Hikaník, Na Prosnisko 1256, 013 01 Teplička nad Váhom 

       Tel.: +421 904 321 543, e-mail: mario.hikanik@gmail.com  

Termín prihlášok:  15. 05.  2019 na e-mail: jan.budai1@gmail.com 

Pre verejnosť otvorené: 31.5. od 08.°° do 18.°° hod. 
  1.6. od 08.°° do 12.°° hod. 



Pravidlá súťaže 

1) Súťaže sa môžu zúčastniť organizovaní chovatelia akváriových rybiek, ktorí sú členovia IKGH. 
2) Súťaž bude usporiadaná podľa Zásad IKGH pre organizovanie ME chovateľov gupiek. 
3) Počet účastníkov bude obmedzený. V prípade zvýšeného záujmu vystavovateľov, ktorý presiahne 

technické možnosti usporiadateľa. Usporiadateľ obmedzí počet kolekcií jedného vystavovateľa na 3 
kolekcie. V prihláške musí byť uvedený presný počet kolekcií a zaradenie podľa pravidiel IHS, 
inakšie nebude klub akceptovaný na túto výstavu. 

4) Posudzovanie kolekcií bude realizované podľa Medzinárodného interštandardu IHS 2019 pre 
Guppy. 

5) Technické podmienky súťaže: akváriá 10 lit., pozadie čierne, osvetlenie žiarivkové, voda  
s celkovou tvrdosťou 12,5 N°, ph = 7,6. 

6) Rozhodnutie jury posudzovateľov je konečné. 
7) Víťazi jednotlivých súťažných kategórií budú ocenení vecnými cenami nasledovne:  

 - Celkové umiestnenie 1. miesto, pohár starostu obce. 
- 1.-3. miesto kategórie, dlhoplutvá forma. 
- 1.-3. miesto kategórie, krátkoplutvá forma. 
- 1.-3. miesto kategórie, mečíkatá forma. 

8) Všetky zúčastnené organizácie dostanú oficiálnu výsledkovú listinu 

9) Súťažné kolekcie rýb po ukončení súťaže ostávajú k dispozícii organizátorovi súťaže, alebo si 
vystavovateľ môže zobrať maximálne 1 kolekciu späť za 10€. 

10) Účastník doručením rýb organizátorovi súťaže akceptuje pravidlá súťaže. 

 
Žilina 15.3.2019                                                                                              Organizátor súťaže 
                                                                                                                          

                                                 


