Propozice výstavy PROPET 2013
29. - 30.6.2013
Pořadatel:
o. s. Chovatelů ušlechtilých potkanů
Výstavní výbor:
Mgr. Helena Krupičková
Petra Zatočilová, Dis.
Ing. Lenka Ješonková
Veterinární dohled:
Výstava potkanů v rámci výstavy PROPET 2013 bude členěna jako dvě samostatné
výstavy.
4 .Výstava potkanů mazlíků
4. Výstava potkanů s PP
Podmínky výstav:
4 .Výstava potkanů mazlíků
sobota 29. června 2013
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. 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.
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

Posuzovat bude: Adéla Máčiková
Každý vystavovatel může přihlásit maximálně 4 potkany. Pokud před vypršením termínu
přihlášek nebude kapacita výstavy naplněna, může vystavovatel dopřihlásit další zvířata bez
omezení počtu.
Prodej zvířat:
Prodávat lze pouze mláďata starší jednoho měsíce 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!) Prodej si
uskutečňuje každý prodávající sám, za každé vystavené prodávané zvíře odvádí prodávající
30,- bez ohledu na to, zda je prodá či nikoliv. Tato platba se vybírá při přejímce zvířat.
Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece. Místo bude
vyhrazeno.
Přebírka zvířat
Přebírka zvířat bude probíhat v sobotu 29. 6. ráno hodina bude ještě upřesněna podle dispozic
výstaviště.
Výstavní poplatky

100,- za přihlášku + 60,- za každé přihlášené zvíře, poplatek musí dojít na účet
nejpozději do 19.6.2013. V hodnotě poplatku je katalog a jedna vstupenka pro
vystavovatele. Další vstupenky lze dle domluvy objednat u organizátora. Vstupenka
bude dle info Výstaviště platit po oba dny. Cena další vstupenky bude jednotně 100,(vstupné dle výstaviště/jeden den je 150,- plné, 120,- zlevněné)

30,- za každé prodávané zvíře na místě
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:
79 klecí (v jedné kleci mohou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být
umístěna dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby).
Přihlášky:
Přihlášky se přijímají od: 15.5.2013
Uzávěrka přihlášek: 14.6.2013 nebo do vyčerpání kapacity
Uzávěrka je 19. 6. 2013, po tomto termínu nebudou přijímány žádné dodatky
vystavovaných zvířat. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky.
Přihlášky posílejte na: petazata@centrum.cz
Přihláška je platná až po zaplacení výstavních poplatků!
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! Připravte se na to, že veterinární
potvrzení může chtít vidět při vstupu i veterinář nebo pověřená osoba za BVV!
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!

4. Výstava potkanů s PP
neděle 30. června 2013

Vystavovaní potkani:
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 ZO ČSCH i ČKP. Zvířata budou
posuzována dle standardu platného pro ČSCH.
Vystavit lze variety: standard, dumbo, rex, fuzz, velvetýn a dvojitý rex. Přičemž kategorie
fuze, velvetýn a dvojitý rex budou vyhlášeny pouze v případě, že bude vystaveno minimálně
5 zvířat této variety od 3 různých vystavovatelů. V případě nedostatku zvířat bude kategorie
velvetýn spojena s kategorií rex.
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:
 třída dospělých (samci a samice) 1.-3. místo
 třída mladých (samci a samice) 1.-3. místo
 třída fuzz
1.-3. místo (bude vypsána pouze v případě, že bude přihlášeno nejméně 5 zvířat variety fuzz)
 třída znakatí
1.-3. místo
 třída solid
1.-3. místo
 třída rex
1.-3. místo
 třída velvetýn
1.-3. místo
 třída dvojitý rex
1.-3- místo
 třída dumbo
1.-3. místo
 třída standard uši
1.-3. místo
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.
Třída znakatých je pro zvířata nesoucí bílé znaky, do třídy znakatých se nebude samostatně
přihlašovat.
Systém hodnocení:

Všechna zvířata budou posuzována dle závazného standardu

U třídy znakatých bude posuzována kromě stavby těla, kondice a barvy také dokonalost
znaku
Posuzovat bude: sl. Petra Zatočilová, Dis. a Ing. Eva Heinová
Vystavovatel:

Vystavovat může pouze registrovaný člen ZO ČSCH nebo ČKP.
Každý vystavovatel může přihlásit maximálně 4 potkany. Pokud před vypršením termínu
přihlášek nebude kapacita výstavy naplněna, může vystavovatel dopřihlásit další zvířata bez
omezení počtu.
Vystavovatel může přihlásit jen ta zvířata, kterých je majitelem a která jsou registrována na
jeho stanici. Přihlašovat zvířata na jméno někoho jiného není povoleno. Porušení tohoto
pravidla bude považováno za podvod a všechna zvířata daného vystavovatele budou
diskvalifikována.
Prodej zvířat:
Prodávat lze pouze mláďata starší jednoho měsíce 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!) Prodej si
uskutečňuje každý prodávající sám, za každé vystavené prodávané zvíře odvádí prodávající
30,- bez ohledu na to, zda je prodá či nikoliv. Tato platba se vybírá při přejímce zvířat.
Pro všechna prodávaná zvířata si majitelé musí přivézt vlastní prodejní klece. Místo bude
vyhrazeno.
Přebírka zvířat
Přebírka zvířat bude probíhat v neděli 30. 6. ráno, hodina bude upřesněna dle dispozic
výstaviště.
Výstavní poplatky

100,- za přihlášku + 70,- za každé přihlášené zvíře, poplatek musí dojít na účet
nejpozději do 19.6.2013. V hodnotě poplatku je katalog a jedna vstupenka pro
vystavovatele. Další vstupenky lze dle domluvy objednat u organizátora. Cena
vstupenky bude jednotně 100,- Vstupenka dle info Vystaviště bude plati pro oba dny.
(vstupné dle výstaviště/jeden den je 150,- plné, 120,- zlevněné)

30,- za každé prodávané zvíře na místě
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 a klíčování platby.
V případě přihlášky na obě výstavy potkanů napište do zprávy klíčování platby: jméno
a mazlík ...,.Kč, PP ...Kč.
Kapacita výstavy:
79 klecí (v jedné kleci mohou být maximálně dvě zvířata, do jedné klece nemohou být
umístěna dvě zvířata stejné variety, barvy a kresby).
Přihlášky:
Přihlášky se přijímají od: 15.5.2013
Uzávěrka přihlášek: 14.6.2013 nebo do vyčerpání kapacity.
Uzávěrka je 19. 6. 2013, po tomto termínu nebudou přijímány žádné změny
vystavovaných zvířat. Přihlášky se přijímají pouze elektronicky.

Přihlášky posílejte na: chov.potkani@email.cz
Přihláška je platná až po zaplacení výstavních poplatků!
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! Připravte se na to, že veterinární
potvrzení může chtít vidět při vstupu i veterinář nebo pověřená osoba za BVV!
S dalšími dotazy ohledně výstavy potkanů se můžete obracet na:
 Mgr. Helena Krupičková, (Helinka) chov.potkani@email.cz

Petra Zatočilová, Dis. (zatáčka) petazata@centrum.cz
Uvítáme jakýkoliv sponzorský dar! Na finanční dary uzavíráme dle potřeby darovací
smlouvu.

POZOR!
Speciální nabídka ze spolupracující chráněné dílny (Pivisko)
Tato dílna účastníkům PROPET 2013 nabízí za malý poplatek zpracování fotografie vašeho
miláčka na hrnek, polštářek a podobně s tím, že objednané výrobky bude možno vyzvednout
přímo na PROPET v místě výstavy potkanů.... zájemcům pošleme podrobnější informace o
této akci.

