9. vánoční výstava potkanů v
Brně

9.12.2017
datum konání: 9.12.2017
místo konání: Lužánky - středisko volného času, Lidická 50, Brno
pořadatel výstavy: spolek Chovatelů ušlechitlých potkanů
garant výstavy: Mgr. Helena Krupičková, ChS Rattenburg, chov.potkani@email.cz,
777811594

1

Propozice 9. vánoční výstavy potkanů v Brně
9.12.2017

Pořadatel:
Spolek Chovatelů ušlechtilých potkanů
Výstavní výbor:
Mgr. Helena Krupičková
Petra Cílová, DiS
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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9. Vánoční výstava potkanů v Brně
9. prosince 2017
Program výstavy
Veterinární přejímka: 8:00 – 9:30
Posuzování zvířat: od 9:30
Příprava diplomů a ocenění
Vyhlášení výsledků: 16:00
Úklid výstavních prostor
Veterinární podmínky pro výstavu
Veterinární dohled:
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 od
8:00. Vystavovatel je povinen dostavit se k přejímce nejpozději do 9:30.
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: Petra Cílová, Eva Onderková a Helena Hanusová Lužná
Vystavovat se mohou potkani s průkazem původu, výpisem i bez původu a to bez ohledu na
to, zda jsou majitelé členem klubu. A to - do obvyklých kategorií pouze potkani
registrovaných chovatelů a pouze zvířata s PP nebo VP- pokud už byla zapsána do plemenné
knihy. Potkani bez průkazu původu a bez registrace do plemenné knihy a neregistrovaných
majitelů lze vystavovat pouze v kategorii Mazlík. V kategorii Mazlík není možné
vystavovat registrovaná zvířata.
Vystavování v oficiálních kategoriích je možné pro členy SOP i ČKP. Zvířata budou
posuzována dle standardu SOP. V kategoriích mazlíků je možné vystavovat potkany
jakéhokoliv původu a to bez ohledu na to, zda jsou jeho majitelé registrováni ve svazu
chovatelů.
V oficiálních kategoriích lze vystavit variety: standard, dumbo, rex, velvetýn a fuzz.
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) nebo ke zrušení kategorie (majitelé zvířat
budou o této skutečnosti informováni e-mailem).
V kategorii mazlíků je lze vystavit jakoukoliv varietu, bez ohledu na to, zda je standardem
uznávána.
V případě nedostatku kvalitních zvířat nebo nedostatku zvířat v kategorii mají organizátoři
právo na základě doporučení posuzovatelů nevyhlásit všechna 3 místa.
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Vystavovatel:
Vystavovatel, který chce vystavovat v oficiálních kategoriích musí být majitelem registrované
chovatelské stanice potkanů. Majitel registrované chovatelské stanice může také v oficiálních
kategoriích vystavovat zvířata, která mají oficiální rodokmen od jiné organizace (např. ČKP).
Neregistrovaný chovatel má možnost vystavit svá zvířata v kategorii Mazlík.
Systém hodnocení:
*
*
*
*
*

Všechna zvířata v oficiálních kategoriích budou posuzována dle závazného standardu
U třídy znakatých bude posuzována kromě stavby těla, kondice a barvy také dokonalost
znaku
V kategorii standard a dumbo se bude posuzovat pouze dokonalost uší a u kategorie rex
a velvetýn kvalita srsti
potkani budou také hodnoceni návštěvníky výstavy a na konci bude vyhlášen „potkan
sympatie“ podle jejich volby
u mazlíků se nebude posuzovat standardnost znaků a barvy, uši a srst budou posuzovány
dle standardu pro danou varietu

Každý vystavovatel může obsadit maximálně 5 klecí. Pokud před vypršením termínu
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:
Oficiální kategorie
HLAVNÍ KATEGORIE
Dospělý samec (1. -3. místo)
Dospělá samice (1. -3. místo)
Mladý samec (1. -3. místo)
Mladá samice (1. -3. místo)
Fuzz (1. -3. místo)
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 KATEGORIE (Uděleno je vždy jen 1. místo od každého posuzovatele)
Tmavý potkan bez kresby
Světlý potkan bez kresby
Potkan stínovaný bez kresby
Potkan kuní
Potkan s bílou kresbou
Nejlepší potkan dumbo uši
Nejlepší potkan standardní uši
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Nejlepší potkan standardní srst
Nejlepší potkan rex / dvojitý rex srst
Nejlepší potkan velvetýn / dlouhosrstý
Uděleno je vždy jen 1. místo od každého posuzovatele. O vítězi rozhoduje bodové hodnocení
dané oblasti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí mít v celkovém
hodnocení hrubé chyby.
Kategorie mazlíků
- 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
HLAVNÍ KATEGORIE MAZLÍCI
Mladý samec mazlík (1. -3. místo)
Mladá samice mazlík (1. -3. místo)
Dospělý samec mazlík (1. -3. místo)
Dospělá samice mazlík (1. -3. místo)
VEDLEJŠÍ KATEGORIE MAZLÍCI (Uděleno je vždy jen 1. místo od každého
posuzovatele.)
Nejlepší potkan dumbo uši
Nejlepší potkan standardní uši
Nejlepší potkan standardní srst
Nejlepší potkan rex / dvojitý rex srst
Nejlepší potkan velvetýn / dlouhosrstý
Nejlepší mazlík fuzz / sphynx
Uděleno je vždy jen 1. místo od každého posuzovatele. O vítězi rozhoduje bodové hodnocení
dané oblasti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí mít v celkovém
hodnocení hrubé chyby.
Třída mladých je pro zvířata ve věku 3-6 měsíců
Třída dospělých je pro zvířata starší 6 měsíců
Třída fuzz je pro všechna zvířata variety fuzz bez dalšího rozdělení.
Třída mazlík je pro zvířata jakéhokoliv původu
Třída znakatých je pro zvířata nesoucí znaky mimo znak solid, bez dalšího rozdělení.
Do vedlejších kategorií se nebude samostatně přihlašovat.
Pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou různých
vystavovatelů.
DOPLŇKOVÉ KATEGORIE
Čestná cena posuzovatele Petry Cílové
Čestná cena posuzovatele Evy Onderkové
Čestná cena posuzovatele Heleny Hanusové Lužné
Potkan sympatie (vybírají diváci)

Přihlášky na výstavu
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Přihlášky
Přihlášky se přijímají od: 8. 11. 2017
Uzávěrka přihlášek: 26. 11. 2017 nebo do vyčerpání kapacity
Konečná uzávěrka je 1. 12. 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! Poplatek musí dojít na účet
nejpozději do 1.12. 2017.
Výstavní poplatky
•
120,- za přihlášku + 100,- za každé přihlášené zvíře (nebo 70,- za každé přihlášené zvíře
ve vlastním boxu).
•
50,- za každé prodané 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.
Zápisné zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro vystavovatele a druhá pro jeho doprovod,
výstavní katalog a malou pozornost.
Výstavné 100,- 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 70 Kč zahrunuje poplatek za vlastní box: majitel na výstavu donese vlastní výstavní
box povoleného typu (Geo Maxi nebo Muni 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.
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 5 klecí na
vystavovatele. V případě nenaplnění kapacity bude možnost dohlášek.
Je možné použít vlastní boxy.
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Napáječky si zajišťuje každý vystavovatel sám (do výstavních i vlastních klecí).
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.
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 částka 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.
Prodejní stánky
Na výstavě je možnost prodeje vlastních výrobků (hamaky …). Prodejce se musí přihlásit do
1. 12. 2017. Prodejci bude k dispozici stůl, kde si může své výrobky vystavit a prodávat je.
Cena: sponzoring
Za své výrobky si prodejce odpovídá sám. Organizátoři výstavy nezodpovídají za případnou
ztrátu či krádež výrobků.
Vstupné pro diváky
Sponzorský dar veřejnosti
•
•
•
•
•

Dospělý 60,Děti, studenti studenti (nutno doložit studentským průkazem) 30,Děti do 6 let věku ZDARMA
Rodina (2 dospělí a 2 děti) – 150,Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ZDARMA

VSTUP PRO VEŘEJNOST 10:00 – 16:00
Kontakty na pořadatele výstavy
S dalšími dotazy ohledně výstavy potkanů se můžete obracet na:
•
Petra Cílová, Dis. (zatáčka) petazata@centrum.cz
• Mgr. Helena Krupičková (Helinka) chov.potkani@email.cz
Jakékoliv sponzorské dary jsou vítány!
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