5. Ostravské šťurování 2018
Datum konání výstavy: 1. 7. 2018

Pořadatel výstavy: Specializovaná organizace
chovatelů potkanů ČSCH
Garant výstavy: Mgr. Bc. Barbora Percy Veselá
Spoluorganizátoři výstavy: Bc. Helena Lužná, Ing. Eva Onderková, Bc. Michaela Švrčková,
Olga Vašťáková
Veterinární dohled: Mgr. Bc. Barbora Percy Veselá
Posuzovatelé:
Bc. Helena Hanusová Lužná, Ing. Eva Onderková – potkani s PP
Mgr. Bc. Barbora Percy Veselá – potkani mazlíci
Podmínky výstavy:
V hlavní kategorii je možné vystavovat všechny potkany s PP SOCHP ČSCH, ČKP, či
jiné organizace, která vystavuje oficiální PP. Vlastnictví registrované chovatelské stanice není
podmínkou. PP jednotlivých potkanů bude kontrolováno při přejímce. Při nedodání či
neplatném PP, bude potkan automaticky přeřazen do kategorie Mazlík. Při prokázání falšování
PP, bude potkan diskvalifikován bez vrácení poplatků. V kategorii Mazlík je možné vystavovat
všechny potkany s VP, či bez původu. Potkan s registrovaným VP je považován za potkana
s PP a tímto přiřazen do hlavní kategorie. Vystavovatel by měl být zároveň majitelem zvířat.
Vystavit lze variety: standard, dumbo, velvetýn, rex, dlouhosrstý, dvojitý rex,
minipotkan a fuzz. Třídy budou vyhlášeny pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně 5
zvířat dané variety. Při nedostatku přihlášených zvířat v daných kategoriích, mají organizátoři
právo kategorie sloučit.
V případě nedostatku kvalitních zvířat nebo nedostatku zvířat v kategorii mají
organizátoři právo na základě doporučení posuzovatelů nevyhlásit všechna 3 místa.
Minimální věk pro vystavovaná zvířata jsou 3 měsíce, horní věková hranice není
omezena, kategorie potkan senior není vyhlášena, starší potkani mohou být kvůli kondici
handicapováni. Březí ani kojící samice se vystavovat nesmějí a to ani v případě, že březost
po případném krytí není dosud potvrzena. Je zakázáno vystavovat zvířata, která během
posledních dvou týdnů ukončila léčbu ATB.
S vystavenými zvířaty je zakázáno během výstavy jakkoliv 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 organizátory výstavy pověřený
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nosič a posuzovatel).
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 případě agresivního nebo
extrémně ustrašeného chování (kousnutí, syčení, vřískání) nebo při nálezu jakékoli podmínky pro
vyloučení zvířete při veterinární přejímce.
Zvířata se budou hodnotit v těchto kategoriích:
Hlavní kategorie s PP:
1-3.

místo

dospělý

1-3. místo nejlepší velvetýn/dlouhostrstá
světlý

potkan

srst

bez kresby

1-3. místo nejlepší potkan v barvě

1-3. místo mladý světlý potkan bez kresby

1-3. místo nejlepší potkaní kolekce

1-3. místo dospělý tmavý potkan bez kresby

Čestná cena posuzovatele 2x

1-3. místo mladý tmavý potkan bez kresby

Hlavní kategorie Mazlík:

1-3. místo stínovaný potkan

1-3. místo dospělý samec mazlík

1-3. místo potkan s kresbou

1-3. místo dospělá samice mazlík

1-3. místo fuzz

1-3. místo mladý samec mazlík

1-3. místo minipotkan

1-3. místo mladá samice mazlík

1-3. místo potkan kuní

Doplňkové kategorie Mazlík:

Doplňkové kategorie s PP:

1-3. místo nejlepší mazlík dumbo uši

1-3. místo nejlepší standard uši

1-3. místo nejlepší mazlík standard uši

1-3. místo nejlepší dumbo uši

1-3. místo nejlepší mazlík střapatá srst

1-3. místo nejlepší rex/dvojitý rex srst

Čestná cena posuzovatele

Kategorie mladých je pro zvířata ve věku 3-6 měsíců tj. 1. 12. 2017 - 1. 3. 2018
Kategorie dospělých je pro zvířata starších 6 měsíců tj. od 30. 11. 2017 a starší
Kategorie fuzz je pro všechna zvířata variety fuzz bez dalšího rozdělení.
Kategorie minipotkan je pro všechna zvířata variety minipotkan bez dalšího rozdělení.
Kategorie kuní je pro všechna zvířata barvy kuní bez dalšího rozdělení.
Kategorie mazlík je pro zvířata bez původu.
Do doplňkových kategorií se nepřihlašuje.
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Tabulka rozdělení barev:
Potkan tmavé barvy
Černá (black)

Potkan světlé barvy
Albín (albino)

Potkan stínovaný
Siamský (RES)

Aguti (agouti)

Slonovinová (ivory)

Himalájský (REH)

Ruská modrá (russian
blue)
Ruská modrá aguti
(russian blue agouti)
Americká modrá
(american blue)
Modrá aguti
(american blue
agouti)
Čokoládová
(chocolate)

Jantarová (amber)

Černooký himalájský
(BEH)
Barmská (burmese)

Čokoládová aguti
(chocolate agouti)
Mink (britský i
americký)
Skořicová (cinnamon)

Ruská stříbrná aguti
(russian silver agouti)
Platinová (platinum)

Havanská (havana)
Havanská aguti
(havana agouti)
Tmavá perlová (dark
pearl)
Perlový mink (silver
mink)

Šampaňská
(champagne)
Stříbrná (silver)
Stříbrná aguti (silver
aguti)
Ruská stříbrná
(russian silver)

Potkan Kuní
Červenooká kuní
(RED)
Červenooká kuní
aguti (REDA)
Černooká kuní (BED)
Černooká kuní aguti
(BEDA)

Barmská aguti
(wheaten burmese)
Ruská barmská
(russian blue
burmese)
Ruská barmská aguti
(russian blue
burmese agouti)
Černooký siamský
(BES)

Platinová aguti
(platinum agouti)
Perlová (pearl)
Ruská perlová (russian
pearl)
Ruská perlová aguti
(russian pearl agouti)
Holubičí (russian
dove)
Holubičí aguti (russian
dove agouti)
Béžová (beige)
Buvolí (buff)
Plavá (fawn)
Topazová (topaz)

Systém hodnocení:
•
Všechna zvířata budou posuzována dle závazného standardu
•
Kategorie kuní je společná pro všechna zvířata s PP i bez původu, nehodnotí se kresba,
větší důraz je kladen na typické kuní zbarvení, výrazné vady (například kresba u siamské
kuní) jsou hodnoceny v celkovém dojmu
•
U mazlíků se nebude posuzovat standardnost znaků a barvy, vše ostatní bude posuzováno
dle platného standardu. Střapatá srst se týká ostatních typů srsti výjimkou je srst
3

•

•

•
•

standardní.
V kategorii standard a dumbo o vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan
by měl mít plný počet bodů (tj. 10) a nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby. U
kategorie rex, dvojitý rex, velvetýn a dlouhosrstý o vítězi rozhoduje bodové hodnocení
srsti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj. 10) a nesmí mít v celkovém
hodnocení hrubé chyby.
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 neaguti
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.
V kategorii potkan v barvě o vítězi rozhoduje bodové hodnocení barvy. Oceněný potkan
by měl mít plný počet bodů. (tj. 10) nebo co nejvyšší hodnocení a nesmí mít v celkovém
hodnocení hrubé chyby. Této výstavní kategorie se nemohou účastnit potkani variety fuzz.
U čestných cen je rozhodnutí čistě na názoru posuzovatele, který cenu udělí potkanovi, který
žádnou cenu nezískal, ale přesto posuzovatele zaujal.

Prodej zvířat:
Prodávat lze pouze mláďata starší jednoho měsíce tj. nejdříve narozené nejpozději
1.6.2018, odpovídajícího vzrůstu a v odpovídající kondici. Příliš slabá nebo příliš malá
mláďata, nebo mláďata, ke kterým nebude k dispozici veterinární potvrzení, nebudou moci být
prodávána. (Výjimky nebudou povoleny!) Prodávat smí pouze registrované chovatelské
stanice! Prodej si uskutečňuje každý prodávající sám, za každé prodané zvíře odvádí
prodávající 50,-. Tato platba se platí po prodeji zvířat.
Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece a
napáječky. Místo bude vyhrazeno.
Prodejní stánky:
Na výstavě je možnost prodeje vlastních výrobků (hamaky, krmivo …). Prodejce se
musí přihlásit do 22. 6. 2018. Prodejci bude k dispozici stůl, kde si může své výrobky vystavit
a prodávat je. Cena: dohodou na místě - za stůl. Za své výrobky si prodejce odpovídá sám.
Organizátoři výstavy nezodpovídají za případnou ztrátu či krádež výrobků.
Časový harmonogram výstavy:
Přejímka potkanů: 7:30 – 9:00
Výstava pro veřejnost: 9:30 – 16:30
Posouzení potkanů: 9:30 – 14:30
Vypisovaní diplomů a chystání cen: 14:30 – 15:30
Vyhlašování vítězů: 15:30 – 16:00
Balení a úklid výstavních prostor: 16:00 – 17:00
K 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 (projev: vrkání nebo velmi časté pšíkání)
přítomnost vnějších parazitů (projev: stroupky v srsti, hnidy na srsti)
nález jakéhokoli novotvaru (nádoru) kdekoli na těle zvířete
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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 či v oblasti čumáčku
podvýživa zvířete nebo výrazná sešlost u zvířat
výskyt tělesných vad
agresivita zvířete (pokousání posuzovatele či nosiče)
jiný důvod obhájený veterinárním dozorem, který provádí veterinární přejímku
•
•
•
•

Výstavní poplatky:
100,- za přihlášku + 50,- za každé přihlášené zvíře ve vlastním boxu; + 70,- za každé
přihlášené zvíře do výstavní klece; poplatek musí dojít na účet nejpozději do 27.6.2018
50,- za každé prodané zvíře na místě v hotovosti
50,- za každou změnu zvířete na místě (změna zvířete na začátku výstavy, dohlášení
zvířete na začátku výstavy – v tomto případě by to bylo 50,-+50,-)
Číslo účtu pro poplatky je: 1024226244/6100
zahraniční vystavovatelé poplatky uhradí na místě v hotovosti, jako variabilní symbol,
pro platby uveďte číslo členského průkazu, nečlenové datum narození.

Vstupné pro diváky:
•
Dobrovolné
Kapacita výstavy:
60 klecí (v jedné kleci mohou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být umístěna
dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby). Dále je možno použít vlastní boxy - Ferplast Geo
Maxi 41,3 x 26 x 29,8 cm / L. 21, Fauna Box Aquazoo 5 43 x 28 x 28 cm 20L a Ferplast Mini
Duna Multy 55 x 39 x 27 cm. V případě nenaplnění kapacity bude možnost dohlášení.
Napáječky si každý vystavovatel zajišťuje sám. Misky jsou zajištěny.
Přihlášky se přijímají od 27. 5. 2018
Uzávěrka přihlášek je do 22. 6. 2018, nebo do vyčerpání kapacity; po tomto termínu
nebudou přijímány žádné dodatky vystavovaných zvířat.
Přihlášky budou probíhat přes registrační systém na výstavu potkanů:
http://vystavy.chsmouseville.cz/
Výstava se řídí platnými Zásadami pro pořádání a organizaci výstav a přehlídek ČSCH
a Řádem ochrany zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu.
Dokončená přihláška v systému výstav je vždy závazná! Neúčast vystavovatele nebo
vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k vrácení výstavních
poplatků!
Současně s přihláškou každý vystavovatel potvrzuje poučení a seznámení se s Řádem
ochrany zvířat při veřejném vystoupení potkanů pro hodnocení exteriéru potkanů.
Všechna zvířata obeslaná na výstavu (včetně prodávaných mláďat) musí mít veterinární
potvrzení o zdravotním stavu (ne starší tří dnů). Bez veterinárního potvrzení nebude na
výstavu vpuštěno žádné zvíře.
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