6. výstava potkanů při
veletrhu PROPET 2017

24. – 25.6.2017
Rádi bychom Vás i letos pozvali na 6. ročník již tradiční brněnské výstavy potkanů při
veletrhu Propet, která se koná na brněnském výstavišti.
datum konání: 24. – 25.6.2017 (sobota 24.6.2017 se koná výstava potkanů mazlíků, 25.6.2017
se koná výstava potkanů s PP)
místo konání: BVV Trade Fairs Brno - Exhibition Centre, Výstaviště 1, Brno
pořadatel výstavy: spolek Chovatelů ušlechitlých potkanů
garant výstavy: Mgr. Helena Krupičková, ChS Rattenburg, chov.potkani@email.cz,
777811594
Všechny klece budou podestlané podestýlkou ASAN.
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Propozice výstavy PROPET 2017
24. - 25.6.2017
Pořadatel:
o. s. Chovatelů ušlechtilých potkanů
Výstavní výbor:
Mgr. Helena Krupičková
Petra Zatočilová, Dis.
Výstava potkanů v rámci výstavy PROPET 2017 bude členěna jako dvě samostatné
výstavy.

6.Výstava potkanů mazlíků (sobota 24.6.2017)
6. Výstava potkanů s PP (neděle 25.6.2017)
Neúčast vystavovatele nebo vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není
důvodem k vrácení výstavních poplatků.
Organizátor výstavy si vyhrazuje právo změnit či sloučit vyhlášené výstavní kategorie.
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) 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.
2) Vystavovatelům doporučujeme použít na výstavě především boxy, u klubových klecí
budou vytvořeny zástěny, aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi klecemi.
3) Pokud bude nutné, aby kdokoliv manipuloval s cizím zvířetem, měl by si před a po
manipulaci desinfikovat ruce a nepouštět zvíře na své oblečení. K dispozici budou gelové
dezinfekce.
4) Doporučujeme podporovat zvířatům před výstavou a po výstavě imunitu – Immunovet,
betaglukany, echinacea, bylinky, kustovnice čínská, apod.
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6. Výstava potkanů mazlíků
sobota 24. června 2017
Program výstavy (časy budou upřesněny podle dispozic BVV)
Veterinární přejímka
Posuzování zvířat
Příprava diplomů a ocenění
Vyhlášení výsledků
Úklid výstavních prostor
Veterinární podmínky pro výstavu
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!
Všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce, která bude probíhat před
výstavou, čas bude upřesněn. Vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce nejpozději do …
čas bude upřesněn.
Minimální věk pro vystavovaná zvířata jsou 3 měsíce, horní věková hranice není omezena,
ovšem senioři 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.
Posuzování zvířat na výstavě
Posuzovat bude: Bc. Adéla Máčiková
Vystavovat se mohou potkani jakéhokoliv původu a to bez ohledu na to, zda jsou jeho
majitelé registrováni ve svazu chovatelů.
Vystavit lze jakoukoliv varietu, bez ohledu na to, zda je standardem uznávána.
Systém hodnocení:
•
•

u mazlíků se nebude posuzovat standardnost znaků a barvy, uši a srst budou posuzovány
dle standardu pro danou varietu.
mazlíci budou také hodnoceni návštěvníky výstavy a na konci bude vyhlášen „potkan
sympatie“ podle jejich volby

Každý vystavovatel může obsadit maximálně 4 klece. Pokud před vypršením termínu
přihlášek nebude kapacita výstavy naplněna, může vystavovatel přihlásit další zvířata bez
omezení počtu.
Výstavní kategorie na výstavě
Hlavní kategorie
• třída mazlík dospělí (samci X samice podle počtu přihlášených) 1.-3. místo
• třída mazlík mladí (samci X samice podle počtu přihlášených)
1.-3. místo
Vedlejší kategorie
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• třída dumbo
• třída standard uši
• třída rex
• třída fuzz

1.-3. místo
1.-3. místo
1.-3. místo
1.-3. místo

Doplňkové kategorie
Absolutní vítěz
Čestná cena posuzovatele Adély Máčikové
Potkan sympatie
Vystavovat se mohou potkani jakéhokoliv původu a to bez ohledu na to, zda jsou jeho
majitelé registrováni ve svazu chovatelů.
Pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých
vystavovatelů.
Do vedlejších kategorií se nebude samostatně přihlašovat.
Přihlášky na výstavu
Přihlášky
Přihlášky se přijímají od: 15.5.2017
Uzávěrka přihlášek: 14.6.2017 nebo do vyčerpání kapacity
Konečná uzávěrka je 19. 6. 2017, po tomto termínu nebudou přijímány žádné dodatky
vystavovaných zvířat. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky.
Přihlášky: http://vystavy.chsmouseville.cz
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na email:
chov.potkani@email.cz
Přihláška je platná až po zaplacení výstavních poplatků!
Výstavní poplatky
•
100,- za přihlášku + 70,- za každé přihlášené zvíře umístěné v kleci nebo 60,- za zvíře
umístěné ve vlastním boxu povoleného typu (Geo Maxi neboMuni Duna Multy box,
oboje od Ferplastu, a Fauna Box Aquazoo 5 od Marchiora)
Poplatek musí dojít na účet nejpozději do 19.6.2017. V hodnotě poplatku je katalog a
jedna vstupenka pro vystavovatele. Další vstupenky lze dle domluvy objednat u
organizátora. Cena bude upřesněna.
•

50,- za každé prodávané zvíře na místě, platí se po prodeji zvířete

Číslo účtu pro poplatky je: 1131059023/0800, zahraniční vystavovatélé zaplatí poplatky na
místě. Jako variabilní symbol pro platby uveďte číslo členského průkazu, nečlenové rodné
číslo. Jako zprávu pro příjemce pak vaše jméno a příjmení a heslo „mazlík“
V případě přihlášky na obě výstavy potkanů napište do zprávy klíčování platby: jméno
a mazlík ...,.Kč, PP ...Kč.
Kapacita výstavy
80 klecí (v jedné kleci mohou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být
umístěna dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby). Maximálně však 4 klece na
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vystavovatele. V případě nenaplnění kapacity bude možnost dohlášek.
Napáječky je třeba si donést vlastní (jak do boxů, tak do klecí)
Je možné použít vlastní boxy

Prodej mláďat na výstavě
Prodávat lze pouze mláďata starší jednoho měsíce odpovídajícího vzrůstu a v odpovídající
kondici. Mláďata musí mít PP (oficiální průkaz původu) nebo VP (výpis předků). PP/VP
k mláďatům se kontroluje při veterinární přejímce. Příliš slabá nebo příliš malá mláďata, nebo
mláďata, ke kterým nebude k dispozici veterinární potvrzení, nebudou moci být prodávána.
(Výjimky nebudou povoleny!) Prodej si uskutečňuje každý prodávající sám, za každé
prodané zvíře odvádí prodávající 50,-. Tato platba se platí po prodeji zvířat.
Prodejce zvířat musí být zároveň vystavovatelem minimálně 2 zvířat a musí být majitelem
registrované chovatelské stanice.
Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece. Místo bude
vyhrazeno.
Kontakty na pořadatele výstavy
S dalšími dotazy ohledně výstavy potkanů se můžete obracet na:
•
Petra Zatočilová, Dis. (zatáčka) petazata@centrum.cz
• Mgr. Helena Krupičková (Helinka) chov.potkani@email.cz
Jakékoliv sponzorské dary jsou vítány!
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6. Výstava potkanů s PP
neděle 25. června 2017
Program výstavy (časy budou upřesněny podle dispozic BVV)
Veterinární přejímka
Posuzování zvířat
Příprava diplomů a ocenění
Vyhlášení výsledků
Úklid výstavních prostor
Veterinární podmínky pro výstavu
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!
Všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce, která bude probíhat před
výstavou, čas bude upřesněn. Vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce nejpozději do …
čas bude upřesněn.
Minimální věk pro vystavovaná zvířata jsou 3 měsíce, horní věková hranice není omezena,
ovšem senioři 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.
Posuzování zvířat na výstavě
Posuzovat budou: Bc. Helena Hanusová Lužná a Michaela Švrčková
Vystavovat se mohou pouze potkani s průkazem původu a to bez ohledu na to, zda jsou nebo
nejsou registrováni v plemenné knize, potkani bez průkazu původu se mohou vystavovat
pouze tehdy, pokud již byli do plemenné knihy zaregistrováni a pouze zvířata majitelů z
registrovaných stanic. Neregistrovaná zvířata bez PP a zvířata s PP neregistrovaných
majitelů nelze vystavovat! Vystavování je možné pro členy SOCHP i ČKP. Zvířata budou
posuzována dle standardu platného pro ÚOK CHMH – Standard zbarvení a variet potkanů
vydaný k 1. 2. 2016.
Vystavit lze variety: standard, dumbo, rex, fuzz. Přičemž kategorie fuzz, bude vyhlášena
pouze v případě, že bude vystaveno minimálně 5 zvířat této variety od 3 různých
vystavovatelů. Vystavit lze i variety velvetýn a dvojitý rex, ale tyto kategorie budou spojeny
s kategorií rex.
Minimální věk pro vystavovaná zvířata jsou 3 měsíce, horní věková hranice není omezena,
Systém hodnocení:
*
*
*

Všechna zvířata budou posuzována dle závazného standardu
U třídy znakatých bude posuzována kromě stavby těla, kondice a barvy také dokonalost
znaku
potkani budou také hodnoceni návštěvníky výstavy a na konci bude vyhlášen „potkan
sympatie“ podle jejich volby

Každý vystavovatel může obsadit maximálně 4 klece. Pokud před vypršením termínu
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přihlášek nebude kapacita výstavy naplněna, může vystavovatel přihlásit další zvířata bez
omezení počtu.
Výstavní kategorie na výstavě
Minimální věk pro vystavovaná zvířata jsou 3 měsíce, horní věková hranice není omezena,
ovšem senioři 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.
Zvířata se budou vystavovat v těchto třídách:
Hlavní kategorie
• třída dospělí (samci a samice)
• třída mladí (samci a samice)
• třída fuzz

1.-3. místo
1.-3. místo
1.-3. místo

Vedlejší kategorie
• třída znakatí
• třída solid světlý
• třída solid tmavý
• třída rex
• třída dumbo
• třída standard uši
• třída stínovaní

1.-3. místo
1.- 3. místo
1.- 3. místo
1.-3. místo
1.-3. místo
1.-3. místo
1.-3. místo

Doplňkové kategorie
Absolutní vítěz
Čestná cena posuzovatele Heleny Hanusové Lužné
Čestná cena posuzovatele Michaely Švrčkové
Potkan sympatie
Třída mladých je pro zvířata ve věku 3-6 měsíců
Třída dospělých je pro zvířata od 6 měsíců dále.
Třída fuzz je pro všechna zvířata variety fuzz bez dalšího rozdělení.
Jednotlivé kategorie budou vypsány pouze v případě, že bude přihlášeno 5 zvířat od 3 různých
majitelů. V opačném případě dojde ke slučování některých kategorií.
Třída znakatých je pro zvířata nesoucí bílé znaky. Do vedlejších kategorií se nebude
samostatně přihlašovat.
Přihlášky na výstavu
Přihlášky
Přihlášky se přijímají od: 15.5.2017
Uzávěrka přihlášek: 14.6.2017 nebo do vyčerpání kapacity
Konečná uzávěrka je 19. 6. 2017, po tomto termínu nebudou přijímány žádné dodatky
vystavovaných zvířat. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky.
Přihlášky: http://vystavy.chsmouseville.cz
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na email:
chov.potkani@email.cz
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Přihláška je platná až po zaplacení výstavních poplatků!
Výstavní poplatky
•
100,- za přihlášku + 80,- za každé přihlášené zvíře umístěné v kleci nebo 60,- za zvíře
umístěné ve vlastním boxu povoleného typu (Geo Maxi neboMuni Duna Multy box,
oboje od Ferplastu, a Fauna Box Aquazoo 5 od Marchiora)
Poplatek musí dojít na účet nejpozději do 19.6.2017. V hodnotě poplatku je katalog a
jedna vstupenka pro vystavovatele. Další vstupenky lze dle domluvy objednat u
organizátora. Cena bude upřesněna.
•

50,- za každé prodávané zvíře na místě, platí se po prodeji zvířete

Číslo účtu pro poplatky je: 1131059023/0800, zahraniční vystavovatélé zaplatí poplatky na
místě. Jako variabilní symbol pro platby uveďte číslo členského průkazu. Jako zprávu pro
příjemce pak vaše jméno a příjmení.
V případě přihlášky na obě výstavy potkanů napište do zprávy klíčování platby: jméno
a mazlík ...,.Kč, PP ...Kč.
Kapacita výstavy
80 klecí (v jedné kleci mohou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být
umístěna dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby). Maximálně však 4 klece na
vystavovatele. V případě nenaplnění kapacity bude možnost dohlášek.
Napáječky je třeba si donést vlastní (jak do boxů, tak do klecí)
Je možné použít vlastní boxy

Prodej mláďat na výstavě
Prodávat lze pouze mláďata starší jednoho měsíce odpovídajícího vzrůstu a v odpovídající
kondici. Mláďata musí mít PP (oficiální průkaz původu) nebo VP (výpis předků). PP/VP
k mláďatům se kontroluje při veterinární přejímce. Příliš slabá nebo příliš malá mláďata, nebo
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mláďata, ke kterým nebude k dispozici veterinární potvrzení, nebudou moci být prodávána.
(Výjimky nebudou povoleny!) Prodej si uskutečňuje každý prodávající sám, za každé
prodané zvíře odvádí prodávající 50,-. Tato platba se platí po prodeji zvířat.
Prodejce zvířat musí být zároveň vystavovatelem minimálně 2 zvířat a musí být majitelem
registrované chovatelské stanice.
Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece. Místo bude
vyhrazeno.
Kontakty na pořadatele výstavy
S dalšími dotazy ohledně výstavy potkanů se můžete obracet na:
•
Petra Zatočilová, Dis. (zatáčka) petazata@centrum.cz
• Mgr. Helena Krupičková (Helinka) chov.potkani@email.cz
Jakékoliv sponzorské dary jsou vítány!

FOTOSOUTĚŽ
Téma: POTKAN, PŘÍTEL ČLOVĚKA
Fotografie budou vystaveny po oba dny. Vítěz fotosoutěže bude vyhlášen v neděli odpoledne
v rámci vyhlašování výsledků výstavy potkanů s PP.
Nejkrásnější fotografii budou vybírat návštěvníci výstavy.
Není třeba, aby autor fotografií vystavoval zároveň i potkany, není třeba aby byl členem
jakéhokoli klubu. Fotosoutěže se nesmí účastnit fotografie od profesionálních fotografů nebo
fotografie upravované v grafických programech.
Na fotografii musí být alespoň jeden živý potkan. Je třeba, aby byla fotografie v co nejlepším
rozlišení (bude se tisknout na A4)
Poplatek
50,- za jednu fotografii (v ceně je barevné vytištění na A4 a laminace). Po soutěži autoři
dostanou své fotografie zpět.
Jeden autor může vystavit maximálně 4 fotografie.
Zasláním fotografie do soutěže autor souhlasí s vyvěšením fotografie během výstavy a s jejím
použitím ve výsledkovém katalogu z výstavy.
Číslo účtu pro poplatky je: 1131059023/0800 (do zprávy prosím jméno a heslo “fotosoutěž”)
Fotografie se přijímají od: 15.5.2017
Uzávěrka: 14.6.2017
Poplatek musí dojít na účet nejpozději do 19.6.2017 jinak nebudou fotografie vytištěny!
Fotografie posílejte na: chov.potkani@email.cz
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