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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSTAVĚ 
datum konání: 24. 11. 2018 
místo konání: VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM 

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 
http://www.vll.cz/veletrh-265 

pořadatel výstavy:  
Specializovaná organizace chovatelů potkanů (SOCHP) 

http://www.sochp.cz/ 
garant výstavy: Bc. Helena Hanusová Lužná 

zástupce garanta: Ing. Markéta Čacká 
Výstava se řídí platnými Zásadami pro pořádání a organizaci výstav a přehlídek ČSCH a Řádem 
ochrany zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu. 
 

Vystavovatel odesláním své přihlášky potvrzuje, že se důkladně seznámil s propozicemi výstavy  
(viz níže) a bere na vědomí všechna rizika s výstavou spojená. 
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1. PROGRAM VÝSTAVY 
07:30 – 09:00 Veterinární přejímka 
10:00 – 14:00 Posuzování zvířat 
11:00 – 12:00 PŘEDNÁŠKA Jak si vybrat zvíře do chovu a na výstavy 
14:00 – 16:00 Příprava diplomů a ocenění 
16:00 – 17:00 Vyhlášení výsledků 
17:00 – 18:00 Úklid výstavních prostor 

2. VÝSTAVA PRO VEŘEJNOST 
▪ pro vstup na výstavu je nutná platná vstupenka na veletrh CHOVATEL 2018 
▪ vstupenky zajišťuje Výstaviště Lysá nad Labem https://www.vll.cz/vystavy  
▪ vstup na výstavu pro veřejnost: 9:00 – 17:00 

3. VÝSTAVNÍ VÝBOR A POSUZOVATELÉ 
Pořadatel výstavy: 

Specializovaná organizace potkanů (SOCHP) 
http://sochp.cz/ 

Garant výstavy: 
Bc. Helena Hanusová Lužná 

chsmouseville@email.cz 
Zástupce garanta výstavy: 

Ing. Markéta Čacká 
utahraptor@seznam.cz 

Veterinární dohled pro výstavu: 
Bc. Jana Drncová 

Posuzovatelé potkanů s PP: 
Ing. Markéta Čacká (ChS Utahraptor) 
Bc. Michaela Švrčková (ChS Iletis) 

Posuzovatelé potkanů mazlíků: 
Bc. Jana Drncová 
Anna Vedralová (ChS Erenarien) 

Posuzovatel anglické ceny: 
Doug Connor, Ph.D. 

http://www.sochp.cz/
http://sochp.cz/
mailto:chsmouseville@email.cz
mailto:utahraptor@seznam.cz
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4. VÝSTAVNÍ KATEGORIE NA VÝSTAVĚ 

4.1 VÝSTAVNÍ KATEGORIE – POTKANI S PP 
▪ 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 

▪ pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých vystavovatelů 
▪ posouzení probíhá dle platného Standardu zbarvení a variet potkanů, vydaného ÚOK pro 

odbornost potkanů (dále jen „Standard“) 

4.1.1 HLAVNÍ KATEGORIE 
▪ o vítězi dané kategorie rozhoduje celkový součet bodů, v případě stejného počtu bodů 

rozhoduje posuzovatel subjektivním hodnocením 
▪ v případě vysokého zájmu o danou výstavní kategorii může pořadatel výstavy tuto kategorii 

rozdělit na mladá a dospělá zvířata, případně na samce a samice 
▪ v případě malého zájmu o danou výstavní kategorii má pořadatel výstavy právo výstavní 

kategorie dle svého uvážení sloučit. 
▪ pro vyhlášení tří míst v dané kategorii je nutné přihlášení minimálně pěti zvířat 

Potkan tmavé barvy bez kresby 
Potkan světlé barvy bez kresby 
Potkan stínovaný bez kresby 
Potkan kuní 
Potkan s bílou kresbou 
Potkan s obláčkovým efektem 
Potkan s husky efektem 
Potkan senior 
Potkan fuzz 

4.1.2 VEDLEJŠÍ KATEGORIE 
▪ uděleno je vždy jen jedno místo od každého posuzovatele 
▪ vítězi rozhoduje hodnocení uší/srsti posuzovatelem, případně celkový dojem zvířete, výběr 

vítězného zvířete je plně v kompetenci posuzovatele 
▪ v případě nedostatečné kvality zvířat se může posuzovatel rozhodnout cenu neudělit 

Nejlepší potkan – dumbo uši  
Nejlepší potkan – standardní uši  
Nejlepší potkan ve standardní srsti  
Nejlepší potkan v srsti rex/dvojitý rex  
Nejlepší potkan v srsti velvetýn/dlouhosrstý  

4.1.3 DOPLŇKOVÉ KATEGORIE 
Nejlepší samec výstavy – samec s nejvyšším počtem bodů, pokud posuzovatelé nerozhodnou jinak 
Nejlepší samice výstavy – samice s nejvyšším počtem bodů, pokud posuzovatelé nerozhodnou jinak 
Nejlepší chovatel výstavy – chovatel s nejvyšším bodovým průměrem pěti odchovanců s nejvyšším 
počtem bodů vystavených na této výstavě, chovatel musí být členem SOCHP 
Nejlepší vystavovatel výstavy – vystavovatel s nejvyšším bodovým průměrem všech svých vystavených 
zvířat; musí v kategoriích s PP vystavit alespoň 4 zvířata a být členem SOCHP 
Kolekce potkanů – kolekce tří zvířat s nejvyšším počtem bodů, potkani musí být do kolekce přihlášeni 
dle pravidel pro kolekce (viz Obecná pravidla výstav/3.2 Pravidla pro kolekce potkanů) 
Čestná cena posuzovatele – vítěze subjektivně vybírá posuzovatel 
Nejlepší potkan mladého vystavovatele – vítěz vyplyne z bodového průměru  

http://www.sochp.cz/
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4.1.4 CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ 
▪ do speciální kategorie je třeba každé vybrané zvíře přihlásit v rámci přihlášky a uhradit doplatek 

za posouzení 20 Kč/člen SOCHP nebo 30 Kč/nečlen SOCHP 
▪ podmínkou pro přihlášení do speciální kategorie je zisk alespoň jednoho ocenění CAC 

(nominace na šampionát) z výstavy pořádané SOCHP (ČSCH) 
▪ vítězové budou vybráni dle celkového bodového hodnocení, v případě zisku stejného počtu 

bodů rozhoduje vyšší počet udělených CAC z výstav pořádaných SOCHP (ČSCH) 
▪ vítězové získají právo užívat titul Celostátní vítěz se zkratkou CV, kterou lze uvádět za jménem 

potkana 
▪ dle počtu přihlášených zvířat bude vyhlášeno jedno až tři vítězná místa 

Celostátní vítěz Samec 
Celostátní vítěz Samice 

4.2 VÝSTAVNÍ KATEGORIE – POTKANI MAZLÍCI 
▪ 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 
▪ posuzování mazlíků probíhá dle platného Standardu, nehodnotí se barva a kresba 
▪ zvířata s PP odpovídající Standardu není možné vystavit v kategorii mazlíků 

4.2.1 HLAVNÍ KATEGORIE 
▪ o vítězi dané kategorie rozhoduje celkový součet bodů, v případě stejného počtu bodů 

rozhoduje posuzovatel subjektivním hodnocením  
▪ v případě vysokého zájmu o danou výstavní kategorii může pořadatel výstavy tuto kategorii 

rozdělit na mladá a dospělá zvířata, případně na samce a samice 
▪ v případě malého zájmu o danou výstavní kategorii má pořadatel výstavy právo výstavní 

kategorie dle svého uvážení sloučit. 
▪ pro vyhlášení tří míst v dané kategorii je nutné přihlášení minimálně pěti zvířat 

Samec mazlík 
Samice mazlík 
Senior mazlík 
Mazlík minipotkan 

4.2.2 VEDLEJŠÍ KATEGORIE 
▪ uděleno je vždy jen jedno místo od každého posuzovatele 
▪ o vítězi rozhoduje hodnocení uší / srsti posuzovatelem, případně celkový dojem zvířete, výběr 

vítězného zvířete je plně v kompetenci posuzovatele 
▪ v případě nedostatečné kvality zvířat se může posuzovatel rozhodnout cenu neudělit 

Nejlepší potkan – dumbo uši  
Nejlepší potkan – standardní uši  
Nejlepší potkan ve standardní srsti  
Nejlepší potkan v srsti rex/dvojitý rex  
Nejlepší potkan v srsti velvetýn/dlouhosrstý  

4.2.3 DOPLŇKOVÉ KATEGORIE 
Nejlepší mazlík výstavy – mazlík s nejvyšším počtem bodu, pokud posuzovatelé nerozhodnou jinak 
Čestná cena posuzovatele – vítěze subjektivně vybírá posuzovatel. 
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4.3 VÝSTAVNÍ KATEGORIE – ANGLICKÁ CENA 
▪ tyto kategorie jsou otevřeny všem zvířatům, která mají rodokmen, tedy nejen PP, ale i VP 
▪ pro zahraniční posouzení je třeba každé vybrané zvíře přihlásit v rámci přihlášky a uhradit 

doplatek za posouzení 50 Kč/člen SOCHP nebo 70 Kč/nečlen SOCHP 
▪ zahraniční posuzování probíhá dle platného anglického standardu NFRS a dle anglických 

pravidel posuzování, tomu odpovídají i výstavní kategorie 
▪ potkani, kteří se umístí jako Section Winner Adult nebo Section Winner Juvenile a budou mít 

PP nebo registraci, získají automaticky nominaci na šampionát (CAC), která bude uznána jako 
zahraniční 

▪ anglické posouzení nijak neovlivňuje posouzení zvířat v hlavních, vedlejších či doplňkových 
kategoriích, neovlivňuje také umístění ve speciální kategorii Celostátní vítěz 

4.3.1 ZÁKLADNÍ KATEGORIE (SECTION WINNER) 
▪ rozdělení potkanů do sekcí (angl. Section) bude podle standardu NFRS, který je k nahlédnutí 

zde: https://www.nfrs.org/breeding_varieties.html (není třeba, aby vystavovatel určoval 
sekci, bude přidělena na základě výše zmíněného standardu) 

▪ v rámci jedné sekce jsou potkani rozděleni podle zbarvení (angl. Variety), ze které se vybírají 
dva nejlepší jedinci daného zbarvení (angl. Variety Winner) a to jeden mladý do 6 měsíců věku 
(angl. Variety Winner Juvenile) a jeden dospělý (angl. Variety Winner Adult) 

▪ z vybraných jedinců se dále vybírá jeden mladý (angl. Section Winner Juvenile) a jeden dospělý 
(angl. Section Winner Adult) vítěz sekce 

▪ z těchto jedinců se pak vybírá jedno nejlepší zvíře dané sekce (angl. Section Winner) 

Self Section Winner – skupina pro potkany bez kresby 
Marked Section Winner – skupina pro potkany s bílou kresbou 
Russian Section Winner – skupina „ruských barev“ (ruská modrá, r. m. aguti, holubičí a ruský topaz) 
Shaded Section Winner – skupina stínovaných barev 
Any Other Variety Section Winner – barvy, které se nedají snadno zařadit do předchozích skupin (jako 
je například většina aguti a perlových) 
Rex Section Winner – potkani s kudrnatou srstí bez ohledu na barvu 
Dumbo Section Winner – pro potkany s dumbo ušima bez ohledu na barvu 
Provisional Standard Section Winner – nové varianty, které mají již sepsaný standard, ale nejsou 
chované tak dlouho nebo tak intenzivně, aby byly plně zařazeny do standardu 
Guide Standard Section Winner – nové varianty, kde už je zhruba určen standard, ale zatím nemají 
nárok na zařazení do některé z hlavnějších skupin (např. zlatý siamský) 

4.3.2 NEJLEPŠÍ ZVÍŘATA VÝSTAVY (BEST IN SHOW) 
▪ vybírají se v rámci zvířat oceněných jako Section Winner 
▪ vyhlašují se čtyři umístění 

4rd Show Winner – čtvrté nejlepší zvíře výstavy 
3rd Show Winner – třetí nejlepší zvíře výstavy 
Reserve Best in Show – druhé nejlepší zvíře výstavy 
Best in Show – nejlepší zvíře výstavy 

4.3.3 DOPLŇKOVÉ KATEGORIE 
Best Stud Buck – nejlepší samec výstavy 
Best Opposite Age – nejlepší zvíře opačné věkem i pohlavím k BIS (Best in Show), tj. pokud je BIS 
dospělý samec, cenu BOA získá mladá samice 

  

http://www.sochp.cz/
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4.4 POTKAN SYMPATIE 
▪ cena je společná pro potkany z kategorie mazlíků i z oficiálních kategorií 
▪ o ceně rozhodují návštěvníci výstavy hlasováním 
▪ vítězem se stává potkan, která nasbírá od návštěvníků nejvíce hlasů 

4.5 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝSTAVNÍ PREZENTACI 
▪ komise složená z pořadatelů výstavy vyhlásí tři vítězná místa 
▪ rozhodující je úprava výstavní ubikace a prezentace vystavených zvířat 
▪ úprava ubikace nesmí omezovat přístup a posouzení zvířat ani manipulaci s ubikací, nesmí 

ohrožovat vystavená zvířata ani omezovat návštěvníky (zvířata musí být dobře vidět) 
▪ pořadatel výstavy si vyhrazuje právo omezující úpravu ubikace odstranit bez nutnosti 

informovat majitele 

5. PŘIHLÁŠKY NA VÝSTAVU 
Přihlášky proběhnou přes online přihlašovací systém na stránkách: http://vystavy.chsmouseville.cz 
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na email: 

chsmouseville@email.cz 

5.1 DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
Spuštění přihlášek: 23. 10. 2018 
První kolo uzávěrky přihlášek: 09. 11. 2018 23:59, pátek 
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 přihlášek: 16. 11. 2018 23:59, pátek 
Po tomto termínu již NEBUDE MOŽNÉ PŘIHLÁŠKU ZRUŠIT. Případné změny (výměna vystavovaných 
zvířat) nebo dohlášky budou zpoplatněny na místě veterinární přejímky. 
Uzávěrka plateb: 20. 11. 2018 23:59 

5.2 VÝSTAVNÍ POPLATKY 
Poplatky je třeba uhradit v termínu na účet pořadatele výstavy: 2301081632/2010 

5.2.1 ZÁPISNÉ 
Poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s přípravou výstavy a zahrnuje pozornost pro 
vystavovatele od partnerů výstavy. 

Člen SOCHP: 30 Kč 
Nečlen SOCHP: 50 Kč  

Jednorázový poplatek nezahrnuje vstupenku na veletrh CHOVATEL 2018, vstupné ve výši 100 Kč 
bude vystavovatel hradit na vrátnici (vstup ze strany nádraží) přímo osobám pověřeným ČSCH. 

5.2.2 TIŠTĚNÝ VÝSTAVNÍ KATALOG 
Jednorázový poplatek zahrnující tištěný výstavní katalog, který vystavovatel dostane při veterinární 
přejímce. 

Tištěný katalog: 20 Kč 

5.2.3 VÝSTAVNÉ 
Poplatek za každé vystavené zvíře, zahrnuje odborné posouzení potkana posuzovatelem, podestýlku a 
krmivo. 

Člen SOCHP: 70 Kč 
Nečlen SOCHP: 90 Kč 
Zapůjčení výstavní klece: + 30 Kč za každé zvíře. 

http://www.sochp.cz/
http://vystavy.chsmouseville.cz/
mailto:chsmouseville@email.cz
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5.2.4 ZAHRANIČNÍ POSOUZENÍ 
Poplatek za každé vystavené zvíře, které vystavovatel přihlásí k doplňkovému zahraničnímu posouzení, 
zahrnuje posouzení zahraničním posuzovatelem a druhý posudek. 

Člen SOCHP: 50 Kč 
Nečlen SOCHP: 70 Kč 

5.2.5 CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ 
Poplatek za zahrnutí do soutěže o řadu speciálních ocenění vyhlašovaných pouze na této výstavě. 

Člen SOCHP: 20 Kč 
Nečlen SOCHP: 30 Kč 

6. PRODEJ MLÁĎAT NA VÝSTAVĚ 
▪ prodej potkaních mláďat bude na výstavě umožněn pouze po předchozí domluvě s garantem 
▪ mláďata určená k prodeji nesmí být mladší 6 týdnů (tzn. jsou týden po odstavu od matky) 
▪ musí mít PP vydané ČSCH 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 ve výši 50 Kč za každé prodané zvíře se platí po skončení výstavy bez ohledu na výši 

jeho ceny 

7. FOTOSOUTĚŽ 
Téma: Potkan a dýně 

▪ na fotografii musí být minimálně jeden živý potkan 
▪ pořadatel výstavy si vyhrazuje právo diskvalifikovat nevhodné fotografie, fotografie 

upravované, koláže fotografií a fotografie od profesionálních fotografů 
▪ jeden vystavovatel může přihlásit maximálně 5 fotografií 
▪ poplatek ve výši 50 Kč za jednu fotografii zahrnuje barevné vytištění na A4 a zalaminování 
▪ o vítězné fotografii rozhodují návštěvníci výstavy hlasováním a vyhlašují se 1 – 3 vítězná místa 
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OBECNÁ PRAVIDLA VÝSTAV 
1. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 

▪ odesláním přihlášky vystavovatel potvrzuje, že se důkladně seznámil s propozicemi k výstavě 
a bere na vědomí všechna rizika s výstavou spojená 

▪ po druhé uzávěrce přihlášek již nelze přihlášku zrušit a je nutné ji uhradit i přes neúčast 
vystavovatele nebo některých zvířat na výstavě (při jejím neuhrazení nebude umožněno 
vystavovateli vystavovat na jiné výstavě potkanů pořádané SOCHP či ČSCH) 

▪ je nezbytné, aby vystavovatel před výstavou vybavil svým zvířatům veterinární potvrzení, které 
předloží u vstupu na výstavu (viz Veterinární podmínky) 

▪ vystavovatel je povinen zajistit si k výstavním ubikacím napáječky 

S VYSTAVENÝMI ZVÍŘATY JE BĚHEM VÝSTAVY ZAKÁZÁNO JAKKOLI MANIPULOVAT, tzn. vystavená 
zvířata musí být od veterinární přejímky do vyhlášení výsledků ve výstavní kleci/boxu, důsledkem jejich 
případné nepřítomnosti může být neposouzení či diskvalifikace, výjimku tvoří odborné posouzení 
zvířete (se zvířetem tehdy může manipulovat pouze osoba pověřená organizátory výstavy), závody 
Rattus agilis nebo jiný důvod schválený organizátorem výstavy. 

2. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU PSŮ A JINÝCH ZVÍŘAT kromě potkanů, kteří prošli 
ranní veterinární přejímkou (čas veterinární přejímky je uveden v programu výstavy, viz výše), výjimku 
tvoří vodící a asistenční psi (s patřičným označením). 

VETERINÁRNÍ POTVRZENÍ: 
▪ vystavovatel je povinen ho předložit u veterinární přejímky před vstupem na výstavu 
▪ musí zahrnovat všechna zvířata, která bude vnášet dovnitř (tj. nejen vystavovaná zvířata, ale i 

jedince určené na převoz či prodej) 
▪ veterinární potvrzení nesmí být starší tří dnů 
▪ kromě razítka, dat a podpisů musí být vyplněné na počítači, tzn. na zvířata dopsaná rukou 

nelze brát zřetel a nebudou na výstavu vpuštěna 

Veterinární potvrzení musí být doplněno o ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. 
Formulář potvrzení včetně čestného prohlášení generuje přímo výstavní systém, popřípadě lze 
využít obecný formulář ze stránek www.sochp.cz. 

PLATÍ ZÁKAZ: 
▪ 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) 
▪ vystavovat zvířata, která během posledních dvou týdnů ukončila léčbu ATB 
▪ vystavovat zvířata, jejichž věk je nižší než dosažené 3 měsíce  

Horní věková hranice pro výstavu není stanovena, je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu a kondici 
starších zvířat. 

RANNÍ VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA 
Všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce v daném časovém rozmezí, 
vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce nejpozději půl hodiny před koncem přejímky, pozdější 
kontrola nebude bez předchozí domluvy možná. 
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2.1 VYLOUČENÍ Z VÝSTAVY 
▪ je podmíněno výskytem jednoho nebo více níže zmíněných projevů, majitel vyloučených zvířat 

nemá nárok na vrácení výstavních poplatků 
▪ v odůvodněných případech lze vyloučit z výstavy i jedince sdílející přepravku či výstavní klec / 

box s diskvalifikovaným zvířetem 
▪ pro vyloučená zvířata budou vyhrazeny prostory mimo výstavní sál, kde budou moci zůstat do 

ukončení výstavy, bude pro ně zajištěno krmivo, napájení si musí majitel zajistit sám 

PROJEVY VEDOUCÍ K VYLOUČENÍ Z VÝSTAVY: 

- onemocnění dýchacích cest (projevy: vrkání nebo velmi časté pšíkání, výrazný výskyt porfyrinu, 
pozitivní poslechový nález na plicích) 

- 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 čumáku 
- 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 

3. POSUZOVÁNÍ NA VÝSTAVĚ 
▪ posuzování zvířat v oficiálních kategoriích (vyjma speciálních ocenění jako jsou např. zahraniční 

ceny) probíhá vždy dle platného Standardu 
▪ při posuzování v kategoriích mazlíků se pouze nehodnotí barva a kresba, zbytek se opět řídí 

Standardem 
▪ 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 

3.1 VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ 
Mladá zvířata: 3 – 6 měsíců věku 
Dospělá zvířata: 6 – 18 měsíců věku 
Senior zvířata: starší 18 měsíců věku 

3.2 PRAVIDLA PRO KOLEKCE POTKANŮ 
▪ v kolekci mohou být pouze potkani splňující podmínky přihlášení do oficiálních kategorií 
▪ všichni jedinci v jedné kolekci musí mít stejného majitele 
▪ kolekce se hodnotí součtem bodů jednotlivých zvířat v kolekci 
▪ dle celkového počtu přihlášených kolekcí se vyhlašuje 1 – 3 místa 

3.2.1 SESTAVENÍ KOLEKCE: 
▪ kolekci tvoří vždy tři zvířata, nezáleží na pohlaví, varietě a barvě očí 
▪ vždy v kolekci musí být zvířata stejné barvy, aguti a non-aguti varianta se počítá jako jedna 

(např. černá + aguti, béžová + plavá, siamský s hnědými znaky + siamský s aguti znaky atd.) 
▪ potkani s husky efektem mohou tvořit kolekce stejné barvy bez ohledu na kresbu 
▪ potkani s obláčkovým efektem mohou tvořit kolekce stejné barvy bez ohledu na kresbu 
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▪ potkani s nestrakovanými kresbami mohou tvořit kolekci s kteroukoliv kresbou ze své skupiny 
(např. japonská s irskou a berkšírskou, americká s australskou a s bílými zády apod.) 

▪ potkani se strakovanými kresbami mohou tvořit kolekci s kteroukoliv kresbou ze své skupiny 
(např. strakovaná se strakovanou berkšírskou a s maskou, turecká s bílou a s flíčkem atd.) 

▪ potkani bez kresby mohou tvořit kolekce pouze s potkany bez kresby 

4. VÝSTAVNÍ UBIKACE, LIMITY ZVÍŘAT, ZMĚNY 
▪ jeden vystavovatel má nárok na 5 výstavních ubikací (limit může být po prvním kole uzávěrky 

zrušen) 
▪ jeden vystavovatel může přihlásit maximálně 10 zvířat (limit může být po prvním kole uzávěrky 

zrušen) 
▪ všechna zvířata umístěná v jedné výstavní kleci/boxu musí být stejného pohlaví 
▪ všechna zvířata umístěná v jedné výstavní kleci/boxu musí být na první pohled jednoznačně 

rozlišitelná, musí být odlišná v barvě, varietě nebo kresbě 

POVOLENÉ VLASTNÍ VÝSTAVNÍ BOXY: 
FerplastGeo Maxi Fauna Box Aquazoo 5 Ferplast Mini Duna Multy 

41,3 x 26 x 29,8 cm 43 x 28 x 28 cm  55 x 39 x 27 cm 

 

4.1 LIMITY NA POČTY ZVÍŘAT V UBIKACÍCH: 
▪ v jedné zapůjčené výstavní kleci mohou být umístěni maximálně dva potkani 
▪ v jednom vlastním Geo Maxi boxu nebo Faunaboxu Aquazoo 5 mohou být umístěni maximálně 

dva potkani 
▪ v jednom boxu Mini Duna Multy mohou být umístěni maximálně čtyři potkani 

4.2 POPLATKY ZA ZMĚNY PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK 
Odhlášení zvířat (např. pro zdravotní problém zjištěný po 2. uzávěrce přihlášek) je zdarma. 
Změna či dohlášení jednoho zvířete je zdarma. 
Změna či dohlášení druhého zvířete za 20 Kč. 
Změna či dohlášení třetího zvířete za 40 Kč. 
Změna či dohlášení čtvrtého zvířete za 60 Kč. 
Změna či dohlášení dalších zvířat stojí vždy o 20 Kč více než předchozí. 
Částky se sčítají dohromady, např. změna či dohláška 4 zvířat vyjde na 120 Kč, 5 zvířat na 200 Kč, 6 
zvířat na 300 Kč atd. 
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GENERÁLNÍ PARTNER VÝSTAVY 
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