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Vstupná hala k výstavným priestorom.

Predajný stánok v priestore burzy.



Dvojdielna klietka rozmer 32x45x25 za prijateľnú cenu.

Červené CII Italského chovateľa Santiho na burze.



Klietka na fotografovanie vtákov .

V ponuke boli nielen vtáky , ale i špeciality pre chovateľov i návštevníkov.



Moji spolucestujúci večer v penzióne v družnej debate o výstave.

Penzión v Holandsku s nocľahom a raňajkami za rozumnú cenu.



Náš dopravný prostriedok na výstavu – biely mikrobus.

Spolucestujúci poľskí chovatelia z Nowého Targu a od Waršavy.

Farebné kanáriky :



Žltý intenzívny.

Slonovinovo žltý



Žltý mozaikový C II

Žltý mozaikový - samec



Červený intenzívny .

Červený neintenzívny .



Červeno čierny intenzívny – 93 bodov I.miesto
chovateľ: Pérez Gonzál Španielsko

Červeno čierny mozaikový samec – 92 bodov z kolekcie I. miesto 372 bodov chovateľ : Balugani O. ,
Taliansko



Žltý achát mozaikový samec

Červený achát CII – 91 bodov z kolekcie I . miesto 371 bodov
Chovateľ : Balugani Ores , Taliansko



Červeno hnedý pastel CII – 94 bodov , I. miesto , chovateľ: Argentiego D. , IT

Červeno čierny sivo krídly mozaikový samec.



Žltý achát opál CII – 91 bodov z kolekcie III. miesto – 368 bodov
chovateľ : Dussart J., Belgicko

Červený achát opál CII – 90 bodov z kolekcie III. miesto – 364 bodov
Chovateľ : Giovannoni F. , Taliansko



Biele Phaeo – 93 bodov , II. miesto , chovateľ: Van Den Brock, Belgicko

Žlté Phaeo .



Červené Phaeo mozaikové – samec

Zaujímavý záber na červeno čierneho intenzívneho kanárika.



I tento kanárik z víťaznej kolekcie sa predvádza pri fotení.

Červeno čierna Jaspisová mozaiková samica

Postavové kanáriky :



výstavná trieda 038 Fiorino 89 bodov – Španielsko

výstavná trieda 056 Zwitserse frise /Švajčiarsky kučeravý/ 90 bodov - Holandsko





výstavná trieda 062 Talianský gibber 90 bodov – Taliansko

výstavná trieda 079 Belgische bult / Belgický hrbáč / 91 bodov – Nemecko



výstavná trieda 083 Belgishe bult /Belgický hrbáč/ 93 bodov ,kolekcia 366 bodov

detto ako predchádzajúci obrázok, Belgicko – III.miesto



výstavná trieda 085 Scotch Fancy / Škótský hrbáč / 91 bodov ,kolekcia 367 bodov

výstavná trieda 096 Japan hoso /Japonský hrbáč/ 88 bodov Seč M. Slovensko



výstavná trieda 096 Japan hoso /Japonský hrbáč / 93 bodov – Portugalsko

výstavná trieda 096 Japan hoso /Japonský hrbáč / 94 bodov – Taliansko



výstavná trieda 107 Border / Border fancy/ 90 bodov z kolekcie 366 b.-Nemecko

Border



Border



Border

výstavná trieda 109 Fife Fancy 90 bodov z kolekcie I .miesto 367 b.- Nemecko



výstavná trieda 122 Yorkshire lipochrom 90 bodov – Nemecko

výstavná trieda 123 Yorkshire melanín 90 bodov I.miesto – Turecko



výstavná trieda 128 Berner / Bernský / 93 bodov , I .miesto – Švajčiarsko

Detto ako predchádzajúci obrázok 88 bodov – Švajčiarsko



Gloster chocholatý

Gloster chocholatý



Gloster hladký

Gloster hladký



Gloster hladký

Portugalský harlekýn hladký

Európska fauna a krížence:



Kríženec



Autori fotogalérie s vystavovateľom O. Petrilom v strede.
Tento materiál – Fotogaléria z 61.Svetovej výstavy vtáctva Belgicko 2013 pozostáva zo 61

symbolických amatérskych foto záberov zo spoločnej návštevy
tohto podujatia s poľskými priateľmi -chovateľmi . Zároveň ďakujem priateľovi Pavlovi Mrugalovi
za poskytnutie foto materiálu . Verím , že naším členom i širokej chovateľskej verejnosti návštevou

na našej web, stránke aspoň čiastočne ukážeme široký sortiment a svetovú kvalitu prevažne
ocenených farebných kanárikov, ale i veľkého množstva postavových kanárikov. Prosím

ospravedlniť zníženú kvalitu a postoj vtákov na niektorých záberoch, nakoľko fotenie sa robilo pri
zlých svetelných podmienkach a zákaze fotografovania. Nepodarilo sa nám nafotiť to čo sme chceli ,
preto musíme byť spokojní aj s tým čo máme. Verím , že či už naši vystavovatelia , alebo návštevníci
zo Slovenska na tomto podujatí urobili tiež pár záberov , ktoré zverejnia čím doplnia celkový počet

vyfotených druhov i množstva záberov z vystavených kanárikov.
Táto fotogaléria tvorí prílohu , dodatok k môjmu článku o 61.Svetovej výstave vtáctva v Hasselte -

Belgicko 2013 napísaného v Kežmarku 11.2.2013 . Výstavné
triedy u postavových kanárikov sú uvádzane z katalógu tejto výstavy a v tomto dokumente je ich

druhové 16 vyobrazených .
V Kežmarku 6.3.2013 Karol Podolinský


