
Úspešná reprezentácia v zahraničí.

     V dňoch 23.10. až 27.10.2019 sa siedmi členovia KCHFPKaK na SK 
/Bobko,Kitko,Kovalík,Pančík,Petrila O.a Podolinský/ a jeden chovateľ 
výstavných anduliek /Petrila P./ zúčastnili na v poradí už III. Medzinárodných 
majstrovstvách Malopoľska chovateľov kanárikov a exotických vtákov 
v okresnom meste  WOJNICZ – Poľsko.

                              

Usporiadateľom výstavy bolo Malopoľské združenie chovateľov kanárikov 
a exotického vtáctva /MZHKiPE/ so sídlom v Tarnove s ktorým KCHFPKaK na SK 
podpísal 2.6.2018 zmluvu o medzinárodnej spolupráci.

     

Vystavených bolo cez 600 ks vtákov od 42 vystavovateľov. Najpočetnejšie 
zastúpenie bolo v sekcií D - farebné kanáriky a sekcií J - agapornisy.       
Slovenskí vystavovatelia vystavili v sekcií D 135 ks farebných kanárikov / 22 
kolekcií a 44 jednotlivcov/ , v sekcií E – 7 ks postavových kanárikov /plemeno 
Severný Holanďan a lizard/ a sekcií I1- 4 ks výstavné andulky.



 

V celkovom počte 111 ks vystavených lipochrómových  farebných kanárikov /
22K+23J/, 163 ks melaninových kanárikov /29K+47J/ a 56 ks postavových 
kanárikov /5K+36J/ naši vystavovatelia získali najlepšiu lipochromovú kolekciu 
MAJSTER Malopoľský červené mozaikové CII 366 b. chov.Bobko Ján ,v 
neklasickom melaníne MAJSTER Malopoľský žlto hnedé opálové CII 368 b. 
chov. Podolinský Karol , ktorý tiež za najlepšie hodnoteného jednotlivca žlto 
čierneho CII 92b.získal CHAMPIÓN  Malopoľský v sekcií D.                           
V sekcií E u postavových kanárikov pán Kitko Ján za jednotlivca plemena 
Severný Holanďan – s najvyšším počtom bodov na výstave 93 b. získal titul 
CHAMPIÓNA výstavy a tiež I .miesto v sekcií E – postavových kanárikov za čo 
obdržal pohár , dve krásne kokardy a vreco krmiva pre kanáriky.

Naviac p .Podolinský získal Pohár predsedu MZHKiPE za najlepšie hodnotené 
melaninové kanáriky , počet vystavených vtákov i spoluprácu  pri usporiadaní 
tejto výstavy.

     III. Medzinárodné majstrovstva Malopoľska WOJNICZ  23.-27.10. 2019.



Celkom slovenskí vystavovatelia získali 15 ocenení a to :

Šampión výstavy / najvyššie obodovaný vták výstavy/                                             
E 44  Severný Holanďan lipochromový - 93 b. Kitko Ján                                             
I. miesto kolekcie: D 219  Žlto hnedé opálové CII  368 b. – Podolinský Karol        
D 39 Červené mozaikové CII  366 b. -Bobko Ján                                                           
II. miesto kolekcie: D 111 Červený achát CII 363 b. Bobko Ján ,                              
D 195 Červeno čierne sivokrídle CII 363 b. Kovalík Frantíšek                                 
III. miesto kolekcie : D 33 Červene neintenzívne 362 b. Petrila Ondrej                 
I. miesto jednotlivci : D 80 Žlto čierny CII 92 b. Podolinský Karol                            
D 384 Žlto čierny onyx 91 b. Podolinský Karol                                                            
II. miesto jednotlivci: D 206 Žlto čierne opálové mozaikové 91b. Kitko Ján           
D 34 Červene neintenzívne 90 b. Petrila Ondrej                                                        
III. miesto jednotlivci: D 260 Phaeo červene 91 b. Podolinský Karol ,                    
D 114 Červený achát CI 91b. Kovalík Frantíšek                                                           
D 30 Červený intenzívny  90 b. Pančík Dušan                                                               
E 50 Severný Holanďan 91 b. Kitko Ján                                                                        
I1 Výstavná andulka 88 b. Petrila Peter



Pamätné fotografie z III. Malopoľských  majstrovstiev WOJNICZ 2019.



Pár vystavovateľov na záver výstavy s primátorom Wojniczu /druhý  zľava/.



  

Pamiatka s predsedom p.Brzežanskím.        Otec a syn s primátorom Wojniczu p. Bakom

   

Posudzovanie kanárikov.                           Posudzovanie agapornisov.

Súčasťou výstavy bolo i vyhodnotenie súťaže žiakov základných škôl 
s tematikou Vtáky z našej prírody.



Radosť mladej genegácie z ocenenia.              Vpravo ocenenia pre súťažiacích žiakov.

Výstava má už dobré meno a návštivilo ju veľa návštevnikov z mesta 
i okolia.Počas výstavy bol k dispozicií i predaj krmív a chovateľských potrieb  
firmou pána Tomáša Króla z Golkowic.

Na konci výstavy usporiadateľ prípravil malé pohostenie pre vystavovateľov 
a krátku prednášku o veterinárnej starostlivosti v chove včítane najčastejších 
ochorení vtáctva.

                  



Preprava vtákov a klietkový materiál zapožičaným motorovým vozidlom firmy 
CK TATRY Travelia s logom S nami za zážitkami o ktoré nebola núdza včítane 
krásnych ocenení a Diplomov , ktoré budú spomienkou na peknú výstavu. 
V mene vystavovateľov ďakujem za pekný zážitok , ocenenia a krásne chvíle 
s poľskými chovateľmi strávene na výstave.

 

Získané ocenenia chovateľa-vystavovateľa p. Karola Podolinského.

V Kežmarku 29.10.2019


