
GLOSTER SHOW  POLAND 2014- vyhodnotenie 

 

V dňoch 10.-12.1.2014 sa v meste Walbrzych v susednom Poľsku uskutočnila prvá špeciálna výstava 

GLOSTER SHOW POLAND  s  posudzovaním v anglickom spôsobe .Organizátori výstavy boli : Klub 

PZHKiPE „Tylko Glostery „ pán Wieslaw Rozynek  a zväz PZHKiPE. Výstava sa uskutočnila podľa 

pravidiel  Internacional Gloster Breeders Association / I.G.B.A. /. 

Posudzoval prezident I.G.B.A.  Ian Allison z Anglicka. 

Kanáriky sa posudzovali v 64 výstavných triedach. 

Vystavovali 19 chovatelia s počtom 232 vystavených exemplároch. Vystavovali najlepší poľský 

chovatelia  postavových kanárikov druhu GLOSTER celkom v 55 výstavných triedach. 

 

 

Pán Ian  Allison prezident  I.G.B.A. z Anglicka pri posudzovaní  vtákov vo výstavnej triede  4      

neintenzívne zelene/zelene straky /viac ako 75% tmavé / hladké samice 



Posudzovalo sa v sobotu od rána – Anglický posudzovateľ  Ian Allison najprv v prvej etape vybral 

najlepšie vtáky v každej výstavnej triede, ktoré získali po 7  bodov. Vták na 2.mieste získal 6 bodov , 

na 3.mieste -5 bodov , na 4.mieste -4 body , na 5.mieste-3 body , na 6.mieste .- 2 body a na 7.mieste  

- 1 bod. Následne v druhej etape z týchto najlepších vtákov vybral najlepšie vtáky hladké a najlepšie 

s chocholkou , najlepšie mlade a staršie , najlepšie intenzívne a neintenzívne a najlepšie vtáky 

v jednotlivých farbách. V tretej etape posudzovateľ  vyčlenil  z najlepších vtákov v prvom a druhom 

kole najlepšieho vtáka Šampióna výstavy  a víťazov . 

 

 

Usporiadatelia podujatia na obrázku z práva : viceprezident PZHKiPE pán Marek Kluciňski , pán 

Wieszlaw Rozynek , pán Ain Allison , tlmočník a viceprezident PZHKiPE pán Pawel Mrugala. 

Súťažilo sa i o poradie najlepších vystavovateľov a to tak , že sa spočítali získane body od 10 najlepšie 

ohodnotených vtákov. Nakoľko takýmto spôsobom mali rovnaký počet bodov  dvaja na I.mieste , 

pristúpilo sa k súčtom z 11 vtákov.  I. miesto tak rozdielom l bodu získal pán Wieslaw Rozynek pred 

druhým pánom Gabrielom Zavadzkým. Tretie miesto získal pán Marek Kluciňski , štvrte pán Maciej  

Materek a piate pán Wojtech Košcielniak. Ďalší chovatelia vystavili menej ako potrebných 11 ks 

vtákov, preto sa do poradia nedostali. 

Číslo vľavo na klietke znamená výstavná trieda v strede číslo klietky. 

Víťazi v jednotlivých výstavných triedach ako i najlepší chovatelia sú uvedené v  katalógu výstavy na 

str. 2 a 3 a sú súčasťou tohto vyhodnotenia. 



 

               Najlepší vystavovatelia : zľava pán Rozynek , pán Kluciňski a pán Zavadski . 

Po vyhlásení víťazov a odovzdaní  ocenení , prezident PZHKiPE pán Marek Kluciňski odovzdal pánovi 

Ianovi ALLISONOVI vyznamenanie – odznak PZHKiPE a informoval ho o histórií poľskej 

organizácie chovateľov vtáctva. Ďalej nasledovalo priateľské posedenie na ktorom pán 

Allison povedal krásne slova : Pozrite koľko môže urobiť taký malý vtáčik ako je 

Gloster. Koľko  známosti a  priateľstva sa vytvorilo vďaka GLOSTEROVI  . 

 

 

     Priateľské posedenie na záver výstavy. 



Výsledky v jednotlivých súťažných triedach : 

Najlepszy ptak Gloster Show Poland 2014: 

1. ptak z klatki 71 (Wiesław Rozynek) 
2. ptak z klatki 55 (Marek Ryś) 
3. ptak z klatki 2 (Leszek Rados) 
4. ptak z klatki 199 (Gabriel Zawadzki) 
 

Best champion opposite head Gloster Show Poland 2014: 
1. ptak z klatki 55 (Marek Ryś) 
 

Najlepsi hodowcy Gloster Show Poland 2014: 
(punktacja liczona z 11 ptaków) 
1. Wiesław Rozynek 77 pkt. 
2. Gabriel Zawadzki 76 pkt. 
3. Marek Kłuciński 70 pkt. 
4. Maciej Materek 61 pkt 
5. Wojciech Kościelniak 56 pkt. 
 

Najlepsza korona Gloster Show Poland 2014: 
1. Ptak z klatki 71 (Wiesław Rozynek) 
2. Ptak z klatki 199 (Gabriel Zawadzki) 
3. Ptaki z klatki 40 (Tomasz Rek) 
Ptak z klatki 71 - I miejsce w dorosłych 
Ptaki z klatki 199 - I miejsce w młodych 
Ptak z klatki 40 - II miejsce w młodych 

Najlepsza korona: 
1. ptak z klatki 32 - szafir/szafir szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% ciemny) 
Marek Kłuciński 
1. ptak z klatki 206 - cynamon - Gabriel Zawadzki 
1. ptak z klatki 106 - szafir/szafir szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% ciemny) 
Wiesław Rozynek 
1. Ptak z klatki 72 - biały/biały szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% biały) 
Wiesław Rozynek 
1. Ptak z klatki 84 - intensywny - wszystkie kolory - Wiesław Rozynek 
2. Ptak z klatki 208 - intensywny - wszystkie kolory - Gabriel Zawadzki 
1. Ptak z klatki 100 - lipochromowy100% / Grizzle -Wiesław Rozynek 

Najlepszy consort Gloster Show Poland 2014: 
1. Ptak z klatki 55 - Marek Ryś 
2. Ptak z klatki 2 - Leszek Rados 
3. Ptak z klatki 1 - Leszek Rados 

Najlepszy consort: 
1. ptak z klatki 17 - szafir/szafir szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% ciemny) - młode 
Marek Kłuciński 
1. ptak z klatki 141 - biały/biały szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% biały) 
Wiesław Rozynek 
1. ptak z klatki 196 - cynamon - Gabriel Zawadzki 
1. ptak z klatki 171 - intensywny - Maciej Materek 
1. ptak z ptaki 116 - lipochromowy100% / Grizlle -Wiesław Rozynek 
1. ptak z klatki 29 - szafir/szafir szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% ciemny) - dorosłe 
Marek Kłuciński 

Najlepsze młode consort: 
1. ptak z klatki 55 - Marek Ryś 

Najlepsze dorosłe consort: 
1. ptak z klatki 2 - Leszek Rados 

Najlepszy intensywny Gloster Show Poland 2014: 
1. ptak z klatki 171 - Maciej Materek 
2. ptak z klatki 86 - Wiesław Rozynek 



Najlepszy szafir/szafir szek/srebrno-brązowy (Fawn) (więcej niż50% 
ciemny) Gloster Show Poland 2014: 
1. ptak z klatki 17 - Marek Kluciński 

Najlepszy biały/biały szek/srebrno-brązowy (Fawn)(więcej niż50% biały) 
Gloster Show Poland 2014: 
1. ptak z klatki 141 - Wiesław Rozynek 

Najlepszy cynamon Gloster Show Poland 2014: 
1. ptak z klatki 196 - Gabriel Zawadzki 
2. ptak z klatki 206 - Gabriel Zawadzki 

Najlepszy lipochromowy100% / Grizlle Gloster Show Poland 2014: 
1. ptak z klatki 116 - Wiesław Rozynek 

 

 

                          Víťazi v Gloster Show Poland 2014. 

 

                                        Ocenené kanáriky. 



 

Mladý vták –neintenzívny zeleny/zelená straka /viacej ako 75% tmavý/ samec-chocholatý       

Chovateľ : Gabriel Zavadzki číslo klietky 199 – 4.miesto v Najlepší vták Gloster Show Poland 2014 

 

Č.klietky 4O – chovateľ Tomasz Rek 3.miesto v Najlepšej chocholke Gloster Show Poland 



 

Č. klietky 1 chovateľ pán Leszek Rados- 3.miesto Najlepší hladký Gloster Show Poland 2014 

 

      Č.klietky 100 – chovateľ  pán Wieslaw Rozynek výstavna trieda 61 lipochromový 100% 



 

    Najlepší vták Gloster Show Poland 2014 – kl.č. 71 , výst.trieda 34 – pán Wieslav Rozynek                                   

 



 

       Dar od usporiadateľa pánovi Ianovi Allisonovi. 

 

          Podujatie navštivil i najmenší návštevník. 

 

 

    Krasná dekorácia pre najlepšie ocenených vtákov 



 

                                      Účastníci  podujatia GLOSTER SHOW WALBRZYCH 2014. 

Prvý ročník Gloster Show Poland 2014 vojde do histórie v novom  systéme posudzovania. 

Organizátori uskutočnili toto podujatie na veľmi vysokej úrovni a tiež vo veľmi  priateľskom prostredí. 

Vystavené vtáctvo bolo vysokej kvality , víťaz tohto podujatia pán Rozynek urobil dobre , keď do 

svojho chovu dokúpil vtáka na minuloročnom Svetovom šampiónate v Belgicku od greckého 

vystavovateľa - krajiny ktorá je známa vysokou kvalitou v type tohto druhu postavových kanárikov. 

Počas konania výstavy niekoľko chovateľov vstúpilo do International  Gloster  Breeders  Association 

/I.G.B-A./ a nakúpili ich propagačné predmety. 

Záverom nám neostáva nič iného , len netrpezlivo čakať na nasledujúci ročník 

tejto peknej prehliadky  chovateľských výsledkov medzi chovateľmi najviac 

rozšíreného plemena postavových kanárikov.  

Veľká škoda , že členovia KCHFPKaK na Slovensku nevyužili možnosť na tejto prestížnej súťaží sa 

zúčastniť a overiť si kvalitu chovného materiálu . 

Na základe poskytnutých podkladov  z PZHKiPE preložil a pre KCHFPKaK na Slovensku spracoval :     

dňa  19.1.2014  Karol Podolinský 

Príloha :  Katalóg z výstavy 


