Specializovaná organizace chovatelů potkanů
www.sochp.cz
14. Speciální výstava potkanů / 11. – 12. 8. 2018

NELZE VYSTAVIT STEJNÉ ZVÍŘE V SOBOTU 11. 8. 2018 (VÝSTAVA POTKANŮ S
PP) A V NEDĚLI 12. 8. 2018 (VÝSTAVA MAZLÍČKŮ) !
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční dvoudenní výstavu potkanů: čtrnáctý ročník Speciální
výstavy potkanů v Praze, která se koná v sobotu 11. 8. 2018 (výstava potkanů s PP a šampionů) a v
neděli 12. 8. 2018 (výstava potkanů mazlíčků) v ekologickém areálu Toulcův Dvůr.
datum konání: 11. - 12. 8. 2018
místo konání: ekologický areál TOULCŮV DVŮR, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař,
http://www.toulcuvdvur.cz/
pořadatel výstavy: Specializovaná organizace chovatelů potkanů (SOCHP)
garant výstavy: Bc. Helena Hanusová Lužná, ChS Mouseville, 737 986 263, chsmouseville@email.cz
Výstava se řídí platnými Zásadami pro pořádání a organizaci výstav a přehlídek ČSCH a Řádem ochrany
zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu.
Neúčast vystavovatele nebo vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k
vrácení či neuhrazení výstavních poplatků!
Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změnit či sloučit vyhlášené výstavní kategorie.
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Vystavovatel odesláním své přihlášky potvrzuje, že se důkladně seznámil s Propozicemi výstavy (viz
níže) a bere na vědomí všechna rizika s výstavou spojená.
PREVENTIVNÍ ZOOHYGIENICKÁ OPATŘENÍ
1) Zpřísněná veterinární přejímka (v odůvodněných případech nebudou propuštěny na výstavu ani
jedinci sdílející přepravku s diskvalifikovaným zvířetem) a striktní oddělení diskvalifikovaných
zvířat v uzavřené a oddělené místnosti
2) Kromě VETERINÁRNÍHO POTVRZENÍ bude vyžadováno i ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (oboje generováno
výstavním systémem, jiný předtisk není akceptovatelný)
3) Striktní zákaz manipulace s vystavenými potkany: Po veterinární přejímce a umístění
vystavovaných zvířat v ubikacích s nimi již nebude přímo manipulovat nikdo kromě posuzovatelů.
Porušení zákazu manipulace může vést k diskvalifikaci a vyloučení z výstavy daného zvířete nebo
i vystavovatele se všemi zvířaty.
4) Pro posílení imunity budou k dispozici šumivé tablety do vody a Devítizrnné müsli IMUNITA od
partnera výstavy RODENTIA.cz.
5) O čistotu vzduchu se postarají čističky vzduchu a ionizátory IONIC-CARE.
6) K dispozici budou gelové i sprejové dezinfekce a aerosol dezinfekce vzduchu
7) Doporučujeme podporovat zvířatům před výstavou a po výstavě imunitu – Immunovet,

betaglukany, echinacea, bylinky, kustovnice čínská, apod.

KAŽDÝ VYSTAVOVATEL JE POVINEN ZAJISTIT KE VŠEM KLECÍM / BOXŮM NAPÁJEČKY. Napáječky budou
kontrolovány u veterinární přejímky a bez napáječky nebude umožněné vystavení.
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Program výstavy
SOBOTA 11. 8. 2018 – potkani s PP a šampioni
Veterinární přejímka: 7:00 – 8:30
Posuzování zvířat: 10:00 – 16:00
Příprava diplomů a ocenění: 16:00 – 17:00
Vyhlášení výsledků: 17:00 – 18:00
Úklid výstavních prostor: 18:00 – 19:00
NEDĚLE 12. 8. 2018 – potkani MAZLÍCI
Veterinární přejímka: 7:00 – 8:30
Posuzování zvířat: 10:00 – 15:00
Rattus agilis: 13:00 – 16:00
Příprava diplomů a ocenění: 15:00 – 16:00
Vyhlášení výsledků: 16:00 – 17:00
Úklid výstavních prostor: 17:00 – 18:00

Výstava pro veřejnost
Sponzorský dar veřejnosti
Dospělí – 60Kč
Děti a studenti (nutno doložit studentským průkazem) – 30Kč
Děti do 6 let věku ZDARMA
Rodina (2 dospělí a 2 děti) – 150Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ZDARMA
VSTUP PRO VEŘEJNOST 10:00 – 17:00

Veterinární podmínky pro výstavu
- KAŽDÝ VYSTAVOVATEL JE POVINNEN ZAJISTIT NAPÁJEČKY DO VŠECH BOXŮ / KLECÍ – KONTROLA
BUDE PROBÍHAT U VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKY
- DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR BUDE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ A JINÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT kromě
vystavených druhů (potkani), výjimku tvoří vodící a asistenční psi (s patřičným označením), jiné výjimky
nejsou možné, všechna zvířata musí projít ranní veterinární přejímkou (7:00 – 8:30)
- veterinární potvrzení: vystavovatel je povinen předložit veterinární potvrzení u veterinární přejímky
před vstupem na výstavu pro všechna zvířata (vystavovaná zvířata, zvířata určená pro převoz či na
prodej), veterinární potvrzení nesmí být starší tří dnů a musí být celkově vyplněné na počítači (na rukou
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dopsané dodatky nebude brán ohled), pro veterinární potvrzení je akceptovatelný pouze předtisk
generovaný registračním systémem na výstavy a doplněný o ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
- veterinární přejímka: všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce, která bude
probíhat před výstavním sálem od 7:00 – 8:30, vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce
nejpozději do 8:30, pozdější kontrola nebude bez předchozí domluvy možná
- kontrola PP/VP: u zvířat vystavených v oficiálních kategoriích bude u veterinární přejímky povinná
kontrola PP (průkaz původu) nebo VP s registrací (výpis předků)
- vyloučení z výstavy: vyloučení zvířete u veterinární přejímky je podmíněno výskytem jednoho nebo
více níže zmíněných projevů, majitel vyloučených zvířat nemá nárok na vrácení výstavních poplatků
•
•
•
•
•

onemocnění dýchacích cest (projevy: vrkání nebo velmi časté pšíkání, výrazný výskyt porfyrinu)
přítomnost vnějších parazitů (projevy: stroupky v srsti, hnidy na srsti, živí paraziti v srsti)
přítomnost vnitřních parazitů (projevy: přítomnost parazitů ve výkalech)
nález jakéhokoli novotvaru (nádoru) kdekoli na těle zvířete
přítomnost čerstvých poranění (př. roztržená kůže, kousance) a zanícených míst (abscesy)

•
•
•
•
•
•

přítomnost zánětu v očích nebo uších doprovázeného hnisavým výtokem
přítomnost porfyrinu ve velikém množství v oblasti očí nebo v oblasti čumáčku
podvýživa zvířete nebo výrazná sešlost u zvířat
výskyt tělesných vad a abnormalit
agresivita zvířete (pokousání posuzovatele či nosiče)
jiný důvod obhájený veterinárním lékařem, který provádí veterinární přejímku, nebo
pořadatelem výstavy

Pro vyloučená zvířata budou vyhrazeny prostory mimo výstavní sál, kde budou moct zůstat do
ukončení výstavy, bude pro ně zajištěno krmivo, napájení si musí majitel zajistit sám.
- Je zakázáno vystavovat březí a kojící samice, tzn. samice zabřezlé po předchozím krytí před výstavou a
samice těsně po porodu až do odstavu mláďat (5 týdnů po porodu)
- Je zakázáno vystavovat zvířata, která během posledních dvou týdnů ukončila léčbu ATB
- Povolený minimální věk vystavovaných zvířat je 3 měsíce
- Horní věková hranice není stanovena, je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu a kondici starších
zvířat
- S VYSTAVENÝMI ZVÍŘATY JE BĚHEM VÝSTAVY ZAKÁZÁNO JAKKOLI MANIPULOVAT, tzn. vystavená
zvířata musí být od veterinární přejímky do vyhlášení výsledků ve výstavní kleci, důsledkem jejich
případné nepřítomnosti může být neposouzení či diskvalifikace, výjimku tvoří odborné posouzení
zvířete (se zvířetem tehdy může manipulovat pouze osoba pověřená organizátory výstavy)
VETERINÁRNÍ DOHLED PRO ROK 2018
Bc. Jana Drncová – zdravotnický technik / zachranář
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Posuzování zvířat na výstavě
POSUZOVATELÉ PRO ROK 2018:
SOBOTA 11. 8. 2018: Potkani s PP a šampioni
Ing. Markéta Čacká
zapisovatel:
nosič:
Ing. Eva Onderková
zapisovatel:
nosič:
Stephan Flechsig (Německo) – NĚMECKÁ CENA
zapisovatel:
nosič:
NEDĚLE 12. 8. 2018: Potkani MAZLÍCI
Barbora Belešová
zapisovatel:
nosič:
Jana Drncová
zapisovatel:
nosič:
- posuzování zvířat v oficiálních kategoriích (potkani s PP) bude probíhat dle platného standardu ÚOK
CHMH – Standard zbarvení a variet potkanů vydaný k 1. 1. 2018
- posuzování v kategoriích mazlíků bude probíhat dle platného standardu ÚOK CHMH a hodnotit se
nebude barva a kresba
- U POSUZOVÁNÍ ZVÍŘAT MOHOU BÝT JEN ORGANIZÁTORY POVĚŘENÉ OSOBY A MAJITEL
POSUZOVANÉHO ZVÍŘETE, tzn. odborný posuzovatel, zapisovatel, nosič zvířat majitel posuzovaného
zvířete musí posouzení vyslechnout v naprosté tichosti, posuzovatele nijak nevyrušovat, nediskutovat
s nimi a neovlivňovat výsledek posouzení slovně, zvuky ani gesty, při porušení zákazu hrozí
diskvalifikace posuzovaného zvířete, v případě opakovaného porušení zákazu hrozí diskvalifikace
vystavovatele
- diskvalifikace při posouzení je možná v případech uvedených ve Standardu nebo pro nepřístojné
chování vystavovatele
- zvířata mohou vystavovat pouze jejich právoplatní majitelé
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Výstavní kategorie na výstavě
- v oficiálních kategoriích lze vystavit zvířata s PP vydaným ČSCH / ČKP / oficiální zahraniční organizací
sdružující chovatele potkanů nebo s registrací pod ČSCH / ČKP / oficiální zahraniční organizací
sdružující chovatele potkanů (kontrola PP proběhne u veterinární přejímky)
- zvířata mohou vystavovat pouze jejich právoplatní majitelé
- pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých vystavovatelů
- pokud nebude přihlášený dostatek zvířat, může docházet ke spojování kategorií - př. mladý potkan
(samci + samice), senior potkan (samci + samice) nebo ke zrušení kategorie (majitelé zvířat budou o
této skutečnosti informováni e-mailem)
- 3 vítězná místa se vyhlašují od minimálního počtu 7 zvířat v jedné kategorii (při 6 zvířatech v jedné
kategorii se vyhlašují dvě vítězná místa, při 5 zvířatech v jedné kategorii se vyhlašuje jedno vítězné
místo)
- pokud i přes dostatečný počet přihlášených zvířat pro otevření kategorie bude na výstavě tento počet
snížen z důvodu nepřivezení přihlášeného zvířete či jeho vyloučení u veterinární přejímky nebo
diskvalifikace při posouzení, v kategorii pod pět zvířat bude vyhlášeno jen jedno vítězné místo
- ZVÍŘATA S PP ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDU NENÍ MOŽNÉ VYSTAVIT V KATEGORII MAZLÍKŮ - do
kategorie mazlíků je možné přihlásit zvířata bez PP (s VP nebo bez původu) nebo zvířata s PP
nestandardních znaků
NELZE VYSTAVIT STEJNÉ ZVÍŘE V SOBOTU 11. 8. 2018 (VÝSTAVA POTKANŮ S PP A ŠAMPIONŮ) A V
NEDĚLI 12. 8. 2018 (VÝSTAVA MAZLÍČKŮ) !

Výstavní kategorie Sobota 11. 8. 2018 – dvojí posouzení
- v oficiálních kategoriích lze vystavit zvířata s PP vydaným ČSCH / ČKP / oficiální zahraniční organizací
sdružující chovatele potkanů nebo s registrací pod ČSCH / ČKP / oficiální zahraniční organizací sdružující
chovatele potkanů (kontrola PP proběhne u veterinární přejímky), jejich majitel může i nemusí být
členem ČSCH
- posuzování mazlíků probíhá dle platného standardu ÚOK CHMH: Standard zbarvení a variet potkanů
vydaný k 1. 1. 2018
posuzuje: Ing. Markéta Čacká a Ing. Eva Onderková
HLAVNÍ KATEGORIE
- Mladý potkan bez kresby (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 3 - 6 měsíců
- mladý samec tmavé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- mladá samice tmavé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- mladý samec světlé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- mladá samice světlé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Dospělý potkan bez kresby (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 6 měsíců – 1,5 roku
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- dospělý samec tmavé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- dospělá samice tmavé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- dospělý samec světlé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- dospělá samice světlé barvy bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Mladý potkan stínovaný (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 3 - 6 měsíců
- mladý potkan siamský a himalájský červenooký (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- mladý potkan siamský a himalájský černooký (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- mladý potkan barmský (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- mladý potkan kuní (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Dospělý potkan stínovaný (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 6 měsíců – 1,5 roku
- dospělý potkan siamský a himalájský červenooký (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- dospělý potkan siamský a himalájský černooký (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- dospělý potkan barmský (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- dospělý potkan kuní (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan s kresbou (1. -3. místo) - věkové rozmezí 3 měsíce – 1,5 roku
- potkan s kresbou berkšírskou / irskou (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan s kresbou japonskou / se širokým pruhem (1. místo Adély Máčikové a 1. místo Rene Bastiaans)
- potkan s kresbou strakovanou / strakovanou berkšírskou (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy
Onderkové)
- potkan s kresbou na hlavě (s bílými zády, s čepicí, s maskou, s flíčkem) (1. místo Markéty Čacké a 1.
místo Evy Onderkové)
- Potkan s efektem (1. -3. místo) - věkové rozmezí 3 měsíce – 1,5 roku
- potkan husky (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan různooký (1. místo Adély Máčikové a 1. místo Rene Bastiaans)
- potkan mramorovaný (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan obláčkový (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan senior (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 1,5 roku – neomezeno
- Potkan senior bez kresby (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan senior stínovaný (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan senior s kresbou (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan senior s efektem (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan fuzz (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 3 měsíce – neomezeno
- potkan fuzz mladý (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan fuzz dospělý (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan fuzz senior (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- Potkan ŠAMPION ŠAMPIONŮ (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 3 měsíce – neomezeno
Přihlásit lze potkana, který získal alespoň jeden CAC nebo na předešlé výstavě obdržel 95 a více bodů
- potkan ŠAMPION ŠAMPIONŮ mladý samec (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan ŠAMPION ŠAMPIONŮ dospělý samec (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan ŠAMPION ŠAMPIONŮ mladá samice (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan ŠAMPION ŠAMPIONŮ dospělá samice (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
- potkan ŠAMPION ŠAMPIONŮ senior (1. místo Markéty Čacké a 1. místo Evy Onderkové)
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O vítězi rozhoduje celkový součet bodů, v případě stejného počtu bodů, rozhoduje posuzovatel
subjektivním hodnocením. V případě malého zájmu o danou výstavní kategorii má pořadatel výstavy
právo výstavní kategorie dle svého uvážení sloučit.
VEDLEJŠÍ VÝSTAVNÍ KATEGORIE
Nejlepší potkan dumbo uši
Nejlepší potkan standardní uši
Uděleno je vždy jen 1. místo od posuzovatelky Markéty Čacké a 1. místo od posuzovatelky Evy
Onderkové
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) a nesmí mít
v celkovém hodnocení hrubé chyby.
Nejlepší potkan standardní srst
Nejlepší potkan rex / dvojitý rex srst
Nejlepší potkan velvetýn / dlouhosrstý
Uděleno je vždy jen 1. místo od posuzovatelky Markéty Čacké a 1. místo od posuzovatelky Evy
Onderkové
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení srsti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí
mít v celkovém hodnocení hrubé chyby.
DOPLŇKOVÉ KATEGORIE
Čestná cena posuzovatele Ing. Markéty Čacké Vítěze subjektivně vybírá posuzovatel.
Čestná cena posuzovatele Ing. Evy Onderkové Vítěze subjektivně vybírá posuzovatel.
Nejlepší potkan českého chovu Vítěz vyplyne z bodového průměru.
Nejlepší potkan zahraničního vystavovatele Vítěz výstavy vyplyne z bodového průměru.
Nejlepší potkan mladého vystavovatele Vítěz vyplyne z bodového průměru.
Potkan sympatie O vítězi hlasují návštěvníci výstavy.
NEJLEPŠÍ SAMEC VÝSTAVY
Vítěz výstavy vyplyne z bodového průměru.
NEJLEPŠÍ SAMICE VÝSTAVY
Vítěz výstavy vyplyne z bodového průměru.
NEJLEPŠÍ CHOVATEL VÝSTAVY
- chovatel musí být registrovaný pod SOCHP (Specializovaná organizace chovatelů potkanů)
- na výstavě musí být vystaveno min 5 zvířat od daného chovatele (potkani s přízviskem dané ChS)
- do bodového průměru se počítají pouze zvířata vystavená v oficiálních kategoriích, do bodového
průměru se počítá vždy pět zvířat s nejvyšším dosaženým ziskem bodů - nejlepším chovatelem výstavy
se stává chovatel s nejvyšším bodovým průměrem pěti nejlepších vystavených potkanů s přízviskem
jeho ChS (odchovy daného chovatele), bez ohledu zda je daný chovatel jejich majitelem či nikoli
NEJLEPŠÍ VYSTAVOVATEL VÝSTAVY
- vystavovatel musí být registrovaný pod SOCHP (Specializovaná organizace chovatelů potkanů)
- do bodového průměru se počítají pouze potkani vystavení v oficiálních kategoriích
- vystavovatel musí vystavit minimálně 4 potkany
9
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- nejlepším vystavovatelem výstavy se stává vystavovatel s nejvyšším bodovým průměrem všech svou
osobou vystavených zvířat bez ohledu na jejich počet či bodový zisk
KOLEKCE
- v kolekci mohou být zahrnuti pouze potkani z oficiálních kategorií – potkani s PP
- v kolekci musí být 3 zvířata stejných znaků a stejné barvy (stejnou barvou se rozumí aguti i non-aguti
varieta stejné barvy, př. černá + aguti, béžová + plavá, buvolí + topazová, ruská modrá
+ ruská modrá aguti, atd.), lišit se mohou pohlavím, barvou očí a varietou
- všichni jedinci v kolekci musí mít stejného majitele
- kolekce se hodnotí součtem bodů jednotlivých zvířat v kolekci
- dle celkového počtu přihlášených kolekcí se vyhlašuje 1. – 3. místo
-

Výstavní kategorie Sobota 11. 8. 2018 – Německá cena
- v oficiálních kategoriích lze vystavit zvířata s PP vydaným ČSCH / ČKP / oficiální zahraniční organizací
sdružující chovatele potkanů nebo s registrací pod ČSCH / ČKP / oficiální zahraniční organizací sdružující
chovatele potkanů (kontrola PP proběhne u veterinární přejímky), jejich majitel může i nemusí být
členem ČSCH
- posuzování mazlíků probíhá dle platného německého standardu
posuzuje: STEPHAN FLECHSIG
DARK SELF CLASS (1.-3. místo)
- best agouti (1. místo)
- best black (1. místo)
- best mink (1. místo)
- best russian blue (1. místo)
- best english blue (1. místo)
LIGHT SELF CLASS (1.-3. místo)
- best topaz (1. místo)
- best champagne (1. místo)
- best pearl (1. místo)
MARKINGS CLASS (1.-3. místo)
- best berkshire / irish (1. místo)
- best variegated / varieberk (1. místo)
- best hooded (1. místo)
- best capped / masked (1. místo)
- best downunder (1. místo)
- best husky (1. místo)
SHADED CLASS (1.-3. místo)
- best siamese (1. místo)
- best himalayan (1. místo)
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- best burmese (1. místo)
- best devil (1. místo)
- best albino (1. místo)
BEST REX / VELVETEEN COAT (1. místo)
BEST DUMBO EARS (1. místo)
BEST STANDARD EARS (1. místo)
JUDGE´S PRICE (1. místo)
BEST IN SHOW (1. místo)
RESERVE BEST IN SHOW (1. místo)

Výstavní kategorie Neděle 12. 8. 2018 – dvojí posouzení
- v kategoriích mazlík mohou být vystavena zvířata bez PP (s VP, rodokmenem nebo i bez známých
předků) nebo zvířata s PP s nestandardní (neuchovnitelnou) kresbou nebo barvou, jejich majitel může i
nemusí být členem ČSCH
- posuzování mazlíků probíhá dle platného standardu ÚOK CHMH, nehodnotí se barva a kresba
posuzuje: Barbora Belešová a Jana Drncová
HLAVNÍ KATEGORIE
- Mladý potkan mazlík (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 3 - 6 měsíců
- mladý samec mazlík (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
- mladá samice mazlík (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
- Dospělý potkan mazlík (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 6 měsíců – 1,5 roku
- dospělý samec mazlík (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
- dospělá samice mazlík (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
- Senior potkan mazlík (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 1,5 roku – neomezeno
- senior samec mazlík (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
- senior samice mazlík (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové
- Potkan mazlík speciál (1. -3. místo – bodový průměr) - věkové rozmezí 3 měsíce – neomezeno
- mazlík minipotkan (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
- mazlík fuzz / sphynx (1. místo Barbory Belešové a 1. místo Jany Drncové)
VEDLEJŠÍ VÝSTAVNÍ KATEGORIE
Nejlepší potkan dumbo uši
Nejlepší potkan standardní uši
Uděleno je vždy jen 1. místo od posuzovatelky Barbory Belešové a 1. místo od posuzovatelky Jany
Drncové
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) a nesmí mít
v celkovém hodnocení hrubé chyby.
Nejlepší potkan standardní srst
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Nejlepší potkan rex / dvojitý rex srst
Nejlepší potkan velvetýn / dlouhosrstý
Uděleno je vždy jen 1. místo od posuzovatelky Barbory Belešové a 1. místo od posuzovatelky Jany
Drncové
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení srsti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí
mít v celkovém hodnocení hrubé chyby.
DOPLŇKOVÉ KATEGORIE
Čestná cena posuzovatele Barbory Belešové Vítěze subjektivně vybírá posuzovatel.
Čestná cena posuzovatelky Jany Drncové Vítěze subjektivně vybírá posuzovatel.
Potkan sympatie O vítězi hlasují návštěvníci výstavy.
NEJLEPŠÍ MAZLÍK VÝSTAVY Vítěz výstavy vyplyne z bodového průměru.
NEJLEPŠÍ VYSTAVOVATEL VÝSTAVY
- vystavovatel musí vystavit minimálně 4 potkany
- nejlepším vystavovatelem výstavy se stává vystavovatel s nejvyšším bodovým průměrem všech svou
osobou vystavených zvířat bez ohledu na jejich počet či bodový zisk

Přihlášky na výstavu
Přihlášky na výstavu budou spuštěny 6. 7. 2018
První kolo uzávěrky přihlášek proběhne 31. 7. 2018 23:59
Po tomto termínu bude vystavovatelům umožněno doplnit případná volná místa v klecích a zruší se
limity na počty klecí a zvířat na jednoho vystavovatele.
Druhé kolo uzávěrky dohlášek a plateb proběhne 5. 8. 2018 23:59. Po tomto termínu nebudou možné
již žádné dohlášky a změny v přihláškách, NEBUDE MOŽNÉ PŘIHLÁŠKU ZRUŠIT. Výstavní poplatky musí
být uhrazeny na účet pořadatele SOCHP: 2301081632/2010 nejpozději do 8. 8. 2018.
NELZE VYSTAVIT STEJNÉ ZVÍŘE V SOBOTU 11. 8. 2018 (VÝSTAVA POTKANŮ S PP A ŠAMPIONŮ) A V
NEDĚLI 12. 8. 2018 (VÝSTAVA MAZLÍČKŮ)!

Výstavní poplatky sobota 11. 8. 2018
zápisné člen SOCHP 180Kč (poplatek za přihlášku zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro vystavovatele
a druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog, označení vystavovatele a pozornost od sponzorů)
zápisné nečlen SOCHP 250 Kč (poplatek za přihlášku zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro
vystavovatele a druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog, označení vystavovatele a pozornost od
sponzorů)
výstavné člen SOCHP 120 Kč = zapůjčená klec ÚOK CHMH: zahrnuje poplatek za zapůjčení výstavní
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klece, krmivo a podestýlku pro zvířata,odborné posouzení potkana posuzovatelem do jedné výstavní
klece lze umístit maximálně 2 potkany stejného pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo znacích, potkan
může být s PP nebo mazlík
výstavné nečlen SOCHP 160 Kč = zapůjčená klec ÚOK CHMH: zahrnuje poplatek za zapůjčení výstavní
klece, , krmivo a podestýlku pro zvířata, odborné posouzení potkana posuzovatelem
do jedné výstavní klece lze umístit maximálně 2 potkany stejného pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo
znacích, potkan může být s PP nebo mazlík
výstavné člen SOCHP 100 Kč = vlastní box: majitel na výstavu donese vlastní výstavní box povoleného
typu (Geo Maxi nebo Mini Duna Multy box, oboje od Ferplastu, a Fauna Box Aquazoo 5 od Marchiora),v
jednom Geo Maxi / Fauna Boxu mohou být vystavena maximálně 2 zvířata, v jednom boxu Duna mohou
být vystavováni maximálně 4 potkani stejného pohlaví odlišní v barvě, varietě nebo znacích, potkan
může být s PP nebo mazlík
výstavné nečlen SOCHP 130 Kč = vlastní box: majitel na výstavu donese vlastní výstavní box povoleného
typu (Geo Maxi nebo Mini Duna Multy box, oboje od Ferplastu, a Fauna Box Aquazoo 5 od Marchiora),
v jednom Geo Maxi / Fauna Boxu mohou být vystavena maximálně 2 zvířata, v jednom boxu Duna
mohou být vystavováni maximálně 4 potkani stejného pohlaví odlišní v barvě, varietě nebo znacích,
potkan může být s PP nebo mazlík

Výstavní poplatky neděle 12. 8. 2018
zápisné člen SOCHP 150Kč (poplatek za přihlášku zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro vystavovatele
a druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog, označení vystavovatele a pozornost od sponzorů)
zápisné nečlen SOCHP 200 Kč (poplatek za přihlášku zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro
vystavovatele a druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog, označení vystavovatele a pozornost od
sponzorů)
výstavné člen SOCHP 110 Kč = zapůjčená klec ÚOK CHMH: zahrnuje poplatek za zapůjčení výstavní
klece, krmivo a podestýlku pro zvířata ,odborné posouzení potkana posuzovatelem do jedné výstavní
klece lze umístit maximálně 2 potkany stejného pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo znacích, potkan
může být s PP nebo mazlík
výstavné nečlen SOCHP 150 Kč = zapůjčená klec ÚOK CHMH: zahrnuje poplatek za zapůjčení výstavní
klece, , krmivo a podestýlku pro zvířata, odborné posouzení potkana posuzovatelem do jedné výstavní
klece lze umístit maximálně 2 potkany stejného pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo znacích, potkan
může být s PP nebo mazlík
výstavné člen SOCHP 90 Kč = vlastní box: majitel na výstavu donese vlastní výstavní box povoleného
typu (Geo Maxi nebo Mini Duna Multy box, oboje od Ferplastu, a Fauna Box Aquazoo 5 od
Marchiora),v jednom Geo Maxi / Fauna Boxu mohou být vystavena maximálně 2 zvířata, v jednom boxu
Duna mohou být vystavováni maximálně 4 potkani stejného pohlaví odlišní v barvě, varietě nebo
znacích, potkan může být s PP nebo mazlík
výstavné nečlen SOCHP 120 Kč = vlastní box: majitel na výstavu donese vlastní výstavní box
povoleného typu (Geo Maxi nebo Mini Duna Multy box, oboje od Ferplastu, a Fauna Box Aquazoo 5 od
Marchiora), v jednom Geo Maxi / Fauna Boxu mohou být vystavena maximálně 2 zvířata, v jednom
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boxu Duna mohou být vystavováni maximálně 4 potkani stejného pohlaví odlišní v barvě, varietě nebo
znacích, potkan může být s PP nebo mazlík

Povolené vlastní boxy

- KAŽDÝ VYSTAVOVATEL JE POVINNEN ZAJISTIT NAPÁJEČKY DO VŠECH BOXŮ / KLECÍ – KONTROLA
BUDE PROBÍHAT U VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKY
jeden vystavovatel má nárok na 5 výstavních klecí, limit může být po prvním kole uzávěrky přihlášek
zrušen (jedná se maximálně o 5 klecí ÚOK CHMH / 5 vlastních boxů / kombinaci klecí ÚOK CHMH a
vlastních boxů v celkovém součtu 5), limit může být po prvním kole uzávěrky přihlášek zrušen
jeden vystavovatel může maximálně přihlásit 10 zvířat, limit může být po prvním kole uzávěrky
přihlášek zrušen
Přihlášky proběhnou přes online přihlašovací systém http://vystavy.chsmouseville.cz
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na email:
chsmouseville@email.cz
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IX. Rattus agilis
neděle 12. 8. 2018
V posledních době jsou soutěže v překonávání
překážek nebo předvádění různých triků na potkaních
výstavách stále víc a víc oblíbené. Tyto soutěže otevírají
majitelům potkanů zcela nové možnosti – potkani jsou
velice inteligentní a učenliví tvorové, které dokážeme zábavnou formou naučit spoustu věcí.
Rattus agilis je soutěž, která je téměř identická s celosvětové známým psím agility, pouze v
menším měřítku. Jelikož potkani patří mezi nejinteligentnější hlodavce chované v domácnostech, jsou
díky své obratnosti a schopnosti řešit většinu překážek ideálním domácím mazlíčkem k tréninku této
disciplíny.
V neděli 12. 8. 2018 proběhne již šestý oficiální závod IX. RATTUS AGILIS
Rattus agilis proběhne ve dvou kategoriích – kategorie I (začátečníci) a kategorie II (pokročilí), v
budoucnu se nadšenci potkaního sportu mohou těšit na kategorii III (experti). Vyhlašovat se budou 3
vítězná místa. Zúčastnit se může jakékoliv zvíře bez ohledu na původ či pohlaví. „Potkanovod“ nemusí
být majitelem potkana a také nemusí být členem SOCHP.
Minimální věk soutěžícího zvířete jsou tři měsíce věku.
Maximální věk není omezen, je však nutno přihlédnout na kondici a zdravotní stav zvířete.
Soutěžící potkani musí projít veterinární příjemkou a zároveň musí mít platné veterinární
potvrzení ne starší 3 dnů včetně data konání výstavy.
Závody Rattus agilis budou probíhat od 13:00. Přihlášky poběží přes výstavní systém
http://vystavy.chsmouseville.cz . Přihlásit lze potkany i na místě, ale pro dohlášení na místě bude
omezený počet míst, proto doporučujeme přihlášení přes výstavní systém. Zvířata a jejich potkanovodi
přihlášeni předem přes registrační systém na výstavy budou závodit přednostně a pro ostatní není
možné zaručit, že na jejich soutěžení zůstane čas. Využijte proto možnost přihlášení předem a
předejdete případnému zklamání z neúčasti.

Startovné na IX. Rattus agilis
•

VYSTAVOVATEL na výstavě neplatí zápisné, ale pouze startovné 40 Kč / 1 potkan, startovné při
přihlášení potkana až na místě: 80 Kč / 1 potkan

•

NEVYSTAVOVATEL na výstavě platí jednorázové zápisné 100 Kč (člen SOCHP) / 150 Kč (nečlen
SOCHP) a startovné 50 Kč / 1 potkan, pro nevystavovatele nebude možné přihlásit potkana do
závodu Rattus agilis přímo na místě
Startovné zahrnuje administrativní poplatek, dezinfekční sprej a papírové utěrky.
Uzávěrka přihlášek proběhne 5. 8. 2018. Po tomto termínu nebudou možné již žádné změny v
přihláškách.
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Platby za přihlášky na Rattus agilis musí být na účtu pořadatele SOCHP 2301081632/2010 nejpozději
do 6. 8. 2018.

Pravidla
- Pravidla pro potkanovody v průběhu závodu:
•

Jednotliví soutěžící budou vyvolávaní k provedení závodní dráhy dle kategorie, do které se
přihlásili, dle přiřazeného pořadového čísla. Nejprve proběhnou všechny závody kategorie I,
následovat budou závody kategorie II.

•

Soutěžící zvířata s pořadovým číslem lze k závodní dráze přinést pouze ve výstavním boxu nebo
kleci a vytáhnout k provedení cviků až v místě soutěže na vyzvání rozhodčího. Soutěžící, kteří
nepatří mezi vystavovatele, přinášejí zaregistrované potkany v přepravce.

•

V době předvádění cviků není povoleno potkana ze stolu zvednout a přemístit ho na jiné místo / k
jiné překážce.

•
•

Je přísně zakázáno podávání odměny ve formě jídla!
Povoleno je vedení potkana pomocí ruky, sloužící k naznačení způsobu, jak překážku překonat
nebo k vedení správným směrem.

•

Povoleno je také hlasové povzbuzení soutěžícího potkana potkanovodem.

- Pravidla pro návštěvníky:
•

Návštěvníci se nesmí nacházet v těsné blízkosti stolů s překážkami – prostor pro návštěvníky je
vyhrazen bezpečnostní páskou, za kterou je vstup veřejnosti zakázán.

•

Návštěvníkům je přísně zakázáno pokřikovat, tleskat, či jakkoliv hlasitě narušovat průběh
jednotlivých soutěží.

Kategorie Rattus Agilis
KATEGORIE I = začátečníci
Kategorie „Začátečníci“ je určena pro nováčky ve světě agilních potkanů. Závodní dráha obsahuje 5
překážek: Áčko, Houpačka, Kladina, Kruh a Zeď. Čas určen na překonání závodní dráhy činí 5 minut.
KATEGORIE II = pokročilí
Kategorie „Pokročilí“ je určena pro „ostřílené“ závodníky ve světě potkaního agility, nebo pro přirozené
talenty, které nemají strach a překonají každou překážku. Závodní dráha obsahuje 8 překážek: Áčko,
Houpačka, Kladina, Provaz, Kruh, Zeď, Pevný tunel a Slalom. Na překonání závodní dráhy má závodník 5
minut.
KATEGORIE III = experti
Kategorie pro mazáky v potkaním sportu Rattus agilis nebude na této výstavě otevřena.
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Překážky
Překážky „balanční“
Áčko
Menší dřevěná překážka ve tvaru písmene A, která se ve větším
provedení používá i při výcviku pracovních psů. Předpokladem pro
správné provedení cviku je, že se potkan dotkne nejspodnější části
překážky při nástupu na překážku a při slezu. Za chybu se považuje,
pokud seskočí z překážky moc brzy, tj. v polovině překážky.

Houpačka
Houpačku zná z dětských let nejspíš každý. Při vzájemné spolupráci dvou
dětí, sedících na koncích dlouhé laťky se vždy zvedá ta strana, na které
se dítě odrazí nohama od země. Cvik „Houpačka“ je založen na vyvážené
stabilitě zvířete. Delší laťka je v polovině podepřená krátkým válcem,
díky čemuž se překážka při přechodu potkana přes polovinu „převáží“ na
druhou stranu. Aby potkan správně přešel překážku, musí jí přejít
pomalu a plynule.
Kladina
Další překážka, která je převzatá z výcviku psů.
„Kladina“ je dlouhá laťka, postavená na dvou nohách. Cílem překážky je,
aby potkan přešel celou vyvýšenou částí bez toho, aby seskočil příliš
brzy.

Provaz
Překážka „Provaz“ je svým způsobem velice podobná překážce
„Kladina“, je však složitější na provedení. U překážky „Provaz“ je
důležité, aby potkan správně vybalancoval svůj pohyb. Překážka má
nástupnou i sestupnou část tvořenou sisalovým lanem. Za chybu se
považuje, stejně jako u ostatních překážek (Áčko, Houpačka, Kladina),
pokud potkan seskočí z překážky příliš brzy a nepřeběhne přes
sestupnou část.
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Překážky „přelézací“
Kruh
Opět jedna z překážek převzatá ze psích agility. Cíl překážky je
jasný – potkan musí prolézt přes kruh v prostředku překážky.

Zeď
Pro správné provedení překážky musí potkan přelézt prostředkem. Za
chybu se považuje, když potkan přes překážku přeleze za pomoci
bočných stran.

Překážky „probíhací“
Pevný tunel
U překážky „Pevný tunel“ je cílem projít tunelem bez zaváhání a
zdlouhavého zastavování se uvnitř překážky. Pro spoustu potkanů je
tato překážka výzvou, jelikož mnoho majitelů dopřává trubky a tunely
svým mazlíčkům jakožto doplňkové vybavení klece, ve kterém si potkáni
rádi hoví a tráví svůj čas bez hnutí.

Slalom
Jedna z nejobtížnějších překážek závodu Rattus agilis. Překážka se
skládá z 5 slalomových tyček, mezi kterými musí potkan na střídačku
přejít z levé nebo z pravé strany, jednoduše řečeno se mezi tyčkami
„proplétá“. Nácvik překážky „Slalom“ patří mezi nejzdlouhavější, avšak
provedení je také nejvíc ceněno z pohledu návštěvníků závodů.

Prodej mláďat na výstavě
- prodej potkaních mláďat bude na výstavě umožněn pouze po předchozí domluvě
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- mláďata určená k prodeji nesmí být mladší 6 týdnů (tzn. jsou týden po odstavu od matky) a musí mít PP
(Průkaz původu vydaný ČSCH nebo ČKP) s platným číslem vrhu z plemenné knihy a s podpisem
chovatele
- během výstavy musí být umístěna v klecích či boxech, které na výstavu dodá prodejce, s mláďaty
během výstavy nelze nijak manipulovat (kromě odnosu novým majitelem z výstavy pryč), není tedy
možné přidávat mláďata k vystavovaným zvířatům apod.
- všechna mláďata určená na prodej musí mít platné veterinární potvrzení (viz veterinární potvrzení pro
vystavovaná zvířata, i zvíře k prodeji lze u veterinární přejímky vyloučit)
- každý prodejce je povinen vyplnit ke každému prodávanému zvířeti prodejní lístek
- poplatek se platí po skončení výstavy (18 hod) ve výši 50 Kč za každé prodané zvíře bez ohledu na výši
jeho ceny

Fotosoutěž na výstavě
•

téma: RATTUS VICTORIA „Potkaní vítězství“ Fotografie s minimálně jedním živým potkanem
s oceněním z výstavy

•

autor fotografií může i nemusí být zároveň vystavovatelem potkanů
na fotografii musí být minimálně jeden živý potkan a fotografie musí být v mezích slušnosti
poplatek za vystavení jedné fotografie je 50 Kč, v ceně je barevné vytištění fotografie na A4 a
laminace, po výstavě budou fotky rozdány autorům
fotosoutěže se nesmí účastnit fotografie od profesionálních fotografů, fotografie upravované v

•
•
•

grafických programech, koláže fotografií ani fotografie s rámečky
•

jeden autor může vystavit maximálně 5 fotografií

•

zasláním fotografie do soutěže autor souhlasí s vyvěšením fotografie ve výstavním sálu, s jejím
použitím ve výsledkovém katalogu z výstavy a na výstavním webu

•
•

o vítězi fotosoutěže rozhoduje hlasování návštěvníků výstavy (každému návštěvníkovi výstavy náleží
1 hlasovací lístek, vyhlašuje se 1. – 3. místo dle počtu přihlášených fotografií)
fotografie nahrávejte přes výstavní registrační systém http://vystavy.chsmouseville.cz/

•

uzávěrka příjmu fotografií do fotosoutěže proběhne 5. 8. 2018

•

poplatek za fotografie musí být uhrazen na účet pořadatele SOCHP 2301081632/2010 nejpozději do
6. 8. 2018.

Kontakty na pořadatele výstavy
Výstavní email: chsmouseville@email.cz
Pořadatel: Specializovaná organizace chovatelů potkanů (SOCHP), www.potkanizo.cz
Garant výstavy: Bc. Helena Hanusová Lužná – ChS Mouseville, chsmouseville@email.cz, telefon 737
986 263
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