
 

   

 

A TEXÁN GALAMBOK I. EURÓPA KIÁLLÍTÁSA 

2019. 11. 23-24. KEREKEGYHÁZA 

A kiállítás engedélyezett szervezője és felelőse az MGKSZ Texán Klubja és 
a Kerekegyházi V-250 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete. 

 
Az Európai Kisállattenyésztők Szövetségének tagjaként és annak szabályai szerint hirdetjük 

meg rendezvényünket, melyre minden EE ország tenyésztőjét szívesen hívjuk kiállítóként és 
látogatóként egyaránt Magyarországra. Részvételi szándékukat, nevezéseiket és minden 
kérdésüket a Magyar Texán Klub elnökének címére e-mailben acs.balazs@invitel.hu, postán 
Ács Balázs H-2344 Dömsöd Tassi út 8. legkésőbb 2019. 09. 20-ig küldhetik meg. Az esetleges 
technikai hibák megelőzésére: Palánkai Ádám rhyaone@gmail.com is értesítendő. 

 
Miesto výstavy:  
                                               A Kerekegyházi Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

Címe: H-6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6. 
GPS koordináták: 47 fok 11’ 32” N19 fok 19’ 47” E 

 
Holuby posudzujú delegovaní posudzovatelia pod dohľadom  vedúceho posudzovateľa, 
ktorý zastupuje EE. 22.novembra, v piatok , v deň posudzovania výstava bude pre verejnosť 
uzavretá. 
 
Výstava bude otvorená: 
 23. novembra od 8,00 do 18,00 hod 
 24. novembra od 8,00 do 13,00 hod 

    koniec výstavy 24. novembra o 13,00 hod 
 

Po ukončení výstavy objekt s vystavenými holubmi sa môže opustiť iba v tom prípade, ak si 
každý chovateľ alebo jeho poverená osoba vyzdvihne svoje holuby a nebude žiadna 
reklamácia. 

1. Vystavovať sa môže iba holub, ktorý je označený platným EE reg. obrúčkom,  
holub nie je  starší ako 6 rokov. Zvieratá budú sprevádzané sprievodným 
dokladom na premiestnenie. V sprievodnom doklade  veterinárny lekár potvrdí, 
že zvieratá neprejavujú žiadne klinické príznaky choroby s prihliadnutím na 
infekčné choroby prenosné na daný druh zvieraťa a sú vakcinované proti 
NOBILIS PARAMIXO vakcínou Pharmavac kolumbi 2. Každá krajina predkladá 
vlastné vo svojom štáte používané tlačivo, ktoré musí obsahovať informácie 
ohľadne očkovania a zdravotného stavu jedincov. 
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Pri dovoze veterinárne potvrdenie treba pripnúť k dokumentu, ktorý chovateľ obdrží od 
usporiadateľa na potvrdenie prihlášky. Vystavovateľ zaslaním prihlášky sa zaväzuje uhradiť 
výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. 
 
Poplatky:    Výstavný poplatok za každé vystavené zviera 7 € 

        Manipulačný poplatok 5 € 
       Stála vstupenka 5 € 
        Katalóg 5 € 
 

Bankové spojenie:  OTP BANK Nyrt, 1051 Budapest Nádor utca 16. 
                                                        Fiók: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 219. 
                                                        Számlaszám: 11773683 32406716 000000000 
                                                    IBAN: HU38117736832406716000000000 
                                                     SWIFT (BIC) OTPVHUHB 
                                                                                                                                                                         
Každý vystavovateľ dostane pamätnú plaketu. 
Klietkovanie holubov sa uskutoční podľa štátov a v abecednom poradí. 
Kategórie: Holub 1-0 

Holubica 0-1 
             Recesívny holub 1-0 

Recesívna holubica 0-1 
 

1 rok staré holuby budú ešte zvlášť hodnotené podľa štátov, ak spojením 4 kategórii ich 
bude minimum 20 ks. Farbu holuba na prihlášku netreba uviesť,  nakoľko ani v  katalógu 
nebude uvedená. 
 
Príjem zvierat:    21. novembra od 14,00 do 21,00 hod 
 
Na výstavu dovezené zvieratá pred klietkovaním veterinár môže skontrolovať, dovozca musí 
ukázať a odovzdať veterinárne potvrdenie. Pri dovoze vážime holuby , hodnoty sa zapisujú. 
Holuby s váhou  pod 737g a nad 930 g +10% (1023g ) nemôžu získať viac ako 92 bodov. 
Holuby do klietky vkladajú garanti, ale dovozca je povinný napísať č. obrúčky na oceňovací 
lístok. 
 
 
Posudzovanie:   22. novembra od 8,00 do 16,00 hod 
 
Po ukončení posudzovania klietky budú uzavreté. Udeľované tituly podľa EE smerníc 
/Európsky Champion (EC), Európsky Majster (EM), Európsky Plakett (EP) atď./ Výstavný 
výbor okrem toho udeľuje:     1 ks Národný víťaz holub 1-0 

1 ks Národný víťaz holubica 0-1 
     1 ks Národný víťaz Rec. holub 1-0 
               1 ks Národný víťaz Rec. holubica 0-1 
 
Na holuby staršie ako  1 rok na každých 20 kusov sa môže udeliť  1 cena – Národný víťaz 
(v skupine môžu byť zmiešane holub aj holubica)  
Venované ceny  prideľujú posudzovatelia. Peňažné ceny nie sú. 
 



Predaj zvierat: Predávať v hale alebo do 500 m v jej okolí  je zakázané! Holuby sa 
predávajú jedine cez výstavný výbor. Na prihláške treba uviesť predajnú cenu, z ktorej 
10 % patrí  výstavnému výboru . Z uvedenej sumy 90% bude vyplatených predajcovi. 
Predajná kancelária v sobotu od 9,00 do 17,00 hod, v nedeľu od 8,00 do 12,00 bude 
otvorená. 
Predaný holub sa najskôr  môže vydať v sobotu od 17.00 a to len  v odôvodnených 
prípadoch a v prípade prítomnosti predávajúceho aj kupujúceho. 
Na dočasné uloženie nakúpených holubov zabezpečíme tranzitné klietky.  Cena  za 
nájom tranzitnej klietky je 3 €. Do jednej klietky sa môže uložiť iba 1 holub. 
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn 
chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe, pri výmene a strate.  
Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá. 
Ubytovanie  :  Ponuka usporiadateľa: HOTEL VARGA TANYA Kerekegyháza, 
 www.vargatanya.hu   toth@vargatanya.hu 
Pri rezervácii ubytovania sa odvolajte na Výstavu TEXAN EE, v tomto prípade za 
ubytovanie sa poskytuje zľava.                                                                                                                                     
Dvojlôžková izba 8480 Ft/osoba/noc 
Jednolôžková  izba 13680 Ft/osoba/noc 
Cena zahŕňa raňajky vo forme švédskeho stolovania. Zvlášť sa platí turistická daň vo 
výške 420 Ft/ osoba/noc , ktorá sa vzťahuje na 3 noci v prípade príchodu 21. nov. 
a odchodu 24. novembra .Večera 4000 Ft/deň /švédske stolovanie/ nie je v cene. 
Raňajky a večera sú v Hoteli. Slávnostná večera bude v sobotu  23.novembra( Varga 
tanya). Cena za večeru 6000 Ft zahŕňa: polievku, perkelt, pečené mäso a  pitie (1 pivo 
alebo 3 dl vína alebo 2 minerálky) . Obedy v meste Kerekegyháza 4000 Ft/deň 
 
Prihlásením sa na výstavu akceptujete výstavné podmienky. 
 
               Rehák Viktor s.k.                                                                         Ács Balázs s.k. 
A rendező V-250 egyesület elnöke                                                   Magyar Texán klub elnöke 
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