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Příjem agapornisů na klubové výstavě
Časový harmonogram klubové výstavy je z podstatné části závislý na příjmu ptáků na
výstavu. Zdržení, které se v této části vyskytne, výrazně narušuje průběh výstavy, kdy následně
dochází k problémům s včasným zpracováním výsledků a veškerých organizačních činností. Pro
zdárný průběh výstavy se tak příjem agapornisů stává klíčovou součástí celé akce. Je povinností
každého člena chovat se při příjmu tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím !!!

Průběh přihlášení a příjmu:
1. Vyplnění přihlášky - Každý vystavovatel je povinen vyplnit přihlášku do výstavní i prodejní (!)
části. V přihlášce do výstavní části se uvádí: číslo kroužku, třída, druh, skupina
a. Číslo kroužku – uvádí se ve tvaru AC 024 CZ 17 005 (024 = číslo člena, CZ = země,
17 = rok, 005 = číslo kroužku). Číslo kroužku (005) se uvádí v tomto tvaru, do
přihlášek nepište jiný formát (jen „5“). Na obr. č. 1 jsou uvedeny další příklady
vyplnění dalších typů kroužků.
b. Třída – zařazení do třídy musí být totožné s rokem uvedeným na kroužku agapornise.
V roce 2018 to bude tedy: A = ročník 2017, B = ročníky 2016 a starší, M = ročník 2018.
V případě prezentace agapornise, kterého nelze zařadit (nová mutace, modifikace,
apod.) se agapornis zařadí do třídy N.
c. Druh – agapornis se zařadí do příslušného druhu.
d. Skupina – vybere se příslušná skupina, do které se agapornis zařadí. Zařazení se
provádí dle Výstavních skupin. Tyto skupiny jsou již v přihláškách předvyplněny, stačí
si pouze vybrat.
Pozn.: Třídu, druh a skupinu není nutné vypisovat, stačí kliknout do daného políčka a využít rozevírací seznam
(viz šipka na obr. č. 1) a vybrat si z daných možností. Údaje se vyplňují postupně (jakmile se vyplní druh,
přihláška ve sloupci skupina automaticky nabídne pouze skupiny daného druhu a ne všech druhů
agapornisů).

Obr č. 1: Ukázka vyplnění přihlášky do výstavní části

V přihlášce do prodejní části se uvádí: číslo kroužku, druh, barva a název mutace, pohlaví, cena
a. Číslo kroužku – uvádí se ve stejných tvarech jako v přihlášce do výstavní části.
b. Druh – agapornis se zařadí do příslušného druhu.
c. Barva a název mutace – napíše se název mutace (kombinace), za lomítko je možné
uvést štěpitelnost (pokud je známa).
d. Pohlaví – pokud známe, zadáme pohlaví nabízeného agapornise. (není povinné)
e. Cena – za kterou bude agapornis nabízen v prodejní části.
Pozn: Druh a pohlaví není nutné vypisovat, stačí kliknout do daného políčka a využít rozevírací seznam (viz
šipka na obr. č. 2) a vybrat si z daných možností.

Informace

Obr č. 2: Ukázka vyplnění přihlášky do prodejní části

V případě, kdy chceme k prodeji nabídnout i některé agapornise z výstavní části, nahlásíme
jejich cenu při příjmu nebo nejpozději po bodování agapornisů.
2. Příjem agapornisů – Agapornise na výstavě vystavujeme v dřevěných nebo kartonových
(třída M) bodovacích klecích.
a. Příjezd na výstavu – po příjezdu se nahlásíme u vstupu (na příjmu).
b. Příprava ptáků – agapornise umístíme do příslušných bodovacích klecí (dřevěné
bodovací klece musíme mít vlastní). V případě, že vystavujeme mladé agapornise
(třída M), umisťujeme je do kartonových klecí, tyto klece budou připraveny na místě
k využití.
c. Příjem – po vyzvání přineseme bodovací klece ke stolu, kde probíhá přejímka.
Agapornisové se vizuálně kontrolují (včetně klece), v případě chybného zařazení do
výstavní skupiny se toto opraví. Poté je kleci přiděleno číslo, které pověřený člen
nalepí na klec, následně ji předá dalšímu, který ji předběžně zařadí do regálu. Ptáci
do prodejní části se většinou přejímají až po ukončení příjmu do výstavní části.
d. Administrace – po předání ptáků chovatel dostane příjmový list, kde budou uvedeny
veškeré údaje o jeho agapornisech, včetně čísel klecí a poplatcích, které má uhradit.
V tomto momentě se na příjem začne připravovat další vystavovatel.

Upozornění a doporučení:







Na příjem dorazíme co nejdříve, aby se předešlo hromadnému návalu při ukončení příjmu (v
této době mají dorazit chovatelé ze vzdálenějších lokalit).
Pořadí na příjmu určují jeho pracovníci na základě kvality vyplněné přihlášky, připravenosti a
složitosti odbavení. Pořadí na základě doby příjezdu nemusí být dodržováno!
Bodovací klec s agapornisem doporučujeme před příjmem provizorně označit (křídou,
lístkem) číslem kroužku. Na příjmu hned víme, který agapornis se v kleci nachází (např. máme
10 zelených agapornisů fischeri = nelze je rozlišit, musí se pak znova chytat). Toto označení
po přejímce odstraníme.
Do bodovaček nasypeme zrní, napáječky osadí pořadatel až po bodování.
Všichni ptáci v prodejní části musí též projít příjmem a musí mít v přihláškách vyplněná
čísla kroužků. Neexistuje vydávání čísel klecí bez klasické přejímky.

U agapornise nastane zdravotní problém, ztráta kondice, rozpeří se apod. a chtěli bychom místo
přihlášeného přivézt jiného? Nebo chceme dohlásit oproti přihlášce další ptáky? Napište e-mail na
czagapornisclub@seznam.cz i po ukončení příjmu přihlášek (nejpozději do večera před ranním
příjmem), kde uveďte jakého agapornise odhlašujete a zároveň napíšete údaje k nově
přihlašovanému (č. kroužku, třída, druh, skupina)

Děkujeme za spolupráci
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