Exotika 2018

Výstavní podmínky Exotika 2018
expozice agapornisů
Rozdělení:

1. 3. Polabské derby agapornisů
2. Propagační výstava jednotlivých druhů
přírodních agapornisů a jejich barevných mutací
3. Prodejní část agapornisů
Polabské derby agapornisů
(dále jen derby)

Výstavní pravidla
1. Derby se bude konat při výstavě EXOTIKA 2018 v Lysé nad Labem dne 24. až 28. října 2018.
2. Příjem ptáků se uskuteční dne 22. 10. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin pouze na základě
vyplněné přihlášky odeslané e-mailem do 19. 10. 2018 do půlnoci na e-mailovou adresu
kpndy@seznam.cz
Přihlašovací formulář je vyvěšen na stránkách www.kpep.cz a www.czagapornisclub.eu
3. Derby se řídí Výstavním řádem KPEP a Výstavními pravidly pro 3. Polabské derby
agapornisů. Derby řídí Výstavní výbor jmenovaný výborem Českého klubu chovatelů
agapornisů (dále jen CZAC), pod záštitou KPEP. Pro jednotlivé dny, kdy nebude přítomen celý
výstavní výbor, bude ustanoven Garant dne, který má rozhodovací pravomoc Výstavního
výboru a je členem Výstavního výboru.
4. Každý účastník stvrzuje přihláškou a účastí na výstavě, že je s těmito pravidly obeznámen a
stanovené podmínky se zavazuje dodržovat.
5. Označení klecí číslem a kontrola zařazení do příslušné skupiny proběhne během zápisu při
přejímce ptáků.
6. Poplatek 50 Kč klecné bez ohledu na počet vystavených ptáků – členové KPEP a ACHEP 40 Kč.
7. Agapornisové budou vystaveni v čistých vlastních dřevěných výstavních klecích, co možná
nejlepší kvality. O kvalitě a případném vyloučení výstavní klece bude rozhodováno při příjmu
ptáků na výstavu.
Klece:
16 - 18 cm hloubka, 36 cm šířka, 30 cm výška
staršího nebo nového modelu C. O. M.
Vnitřní strana bílá venkovní černá (výstavní klece andulky).
Přední mřížka klece může být černé, bílé nebo kovové barvy, dvířka na pravé straně klece.
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Ptáci vystavení v jiných typech klecí než uvedených nebudou připuštěni k ocenění.
Dno klece se pokrývá buď pískem, nebo „vrstvou semen“.
Napáječky budou dodány a osazeny pořadatelem.
Během výstavy (zejména před posouzením) není dovoleno umisťovat na klece žádné
označení odkazující na majitele.
Při přejímce musí ptáci mít v bodovačce krmivo na 24 hodin dodané vlastníkem.
Další krmení během výstavy zajistí pořadatel.
8. Ptáci zjevně nemocní nebo ptáci s viditelnými deformacemi nebudou přijati či budou
vyloučeni z výstavní haly na základě veterinární prohlídky provedené veterinárním
lékařem.
9. Kroužky jednotlivých ptáků budou akceptovány za těchto podmínek
a. vystavený agapornis musí být okroužkován uzavřeným kroužkem
b. kroužek musí být upevněn tak, aby se nedal sejmout z nohy dospělého ptáka
c. ptáci s nečitelnými kroužky nebo ptáci s více jak jedním kroužkem nebudou uznáni
10. Systém výstavy
Každý chovatel je povinen vystavovaného jedince zařadit v přihlášce na výstavu podle
skupiny viz VÝSTAVNÍ SKUPINY
Kontrola správného zařazení bude provedena při přejímce.
Soutěže se účastní chovatelé s odchovy v roce 2017, 2016, 2015 ve druzích:








Agapornis roseicollis (agapornis růžohrdlý)
Agapornis fischeri (agapornis fischeri)
Agapornis personatus (agapornis škraboškový)
Agapornis nigrigenis (agapornis hnědohlavý)
Agapornis lilianae (agapornis růžohlavý)
Agapornis taranta (agapornis etiopský)
Agapornis canus (agapornis šedohlavý)

Nejlépe oceněný pták člena CZAC nebo člena KPEP postupuje do
soutěže o Mistra KPEP.
11. Hodnocení vystavovaných ptáků bude provedeno dle Mezinárodních výstavních standardů
pro agapornise. Výstavní výbor vyhlásí výsledky ve stanoveném čase, který upřesní pořadatel
během výstavy.
12. Oceněni budou tři nejlepší ptáci pro jednotlivé druhy – označení samolepkou.
Pro tři nejlepší ptáky budou diplomy a kokardy zlaté, stříbrné a bronzové.
Vítěz derby získá na rok putovní pohár a bude uveden jako vítěz na podstavci poháru.
13. Každým odhaleným pokusem o podvod se bude zabývat a řešit Výstavní výbor nebo garant
dne. Postihy mohou znamenat diskvalifikaci jednoho, více či všech ptáků vystavovatele bez
nároku na vrácení jakýchkoliv poplatků. Případy podvodu jsou mimo jiné barvení ptáků,
jakékoliv značky či symboly označující majitele, atd.
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14. Žádný z ptáků nesmí opustit výstavu dříve, než skončí. Konec výstavy vyhlásí pořadatel.

15. Výstavní výbor bude rozhodovat ve všech případech neobsažených v těchto výstavních
pravidlech.
16. Bude-li to možné, tak budou vybraní ptáci fotografováni.
17. Všichni agapornisové, kteří neprojdou příjmem do výstavní části, budou vykázáni z výstavní
haly.

Exotika 2018

Propagační výstava mutací agapornisů
1. Propagační výstava se bude konat při výstavě EXOTIKA 2017 v Lysé nad Labem ve dnech
24. až 28. října 2018.
2. Bude zajištěna expozice jednotlivých druhů přírodních agapornisů a jejich barevných
mutací.
3. Příjem ptáků se uskuteční dne 22. 10. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin na základě „Plánu
osazení propagační výstavy“ schváleného Výroční členskou schůzí CZAC.
4. Propagační výstava se řídí Výstavním řádem KPEP a „Plánem osazení propagační výstavy“ a
řídí ji Výstavní výbor jmenovaný výborem Českého klubu chovatelů agapornisů (dále jen
CZAC).
5. Každý účastník stvrzuje přihláškou a účastí na výstavě, že je s těmito pravidly obeznámen a
stanovené podmínky se zavazuje dodržovat.
6. Označení klecí druhem mutace bude během přípravy expozice.
7. Agapornisové budou vystaveni v čistých drátěných klecích (v tzv. malých hájcích), co možná
nejlepší kvality dodaných KPEP.
8. Napáječky budou dodány a osazeny pořadatelem. Krmení zajistí pořadatel během výstavy.
9. Ptáci zjevně nemocní nebo ptáci s viditelnými deformacemi nebudou přijati či budou
vyloučení z výstavní haly.
10. Žádný z ptáků nesmí opustit výstavu dříve, než skončí. Konec výstavy vyhlásí pořadatel.
11. Výstavní výbor bude rozhodovat ve všech případech neobsažených v těchto výstavních
pravidlech.
12. Bude-li to možné, tak budou vybraní ptáci fotografováni.
13. Všichni agapornisové, kteří neprojdou příjmem do propagační části, budou vykázáni
z výstavní haly.
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Pravidla prodejní části výstavy
1. Prodejní výstava se bude konat při výstavě EXOTIKA 2018 v Lysé nad Labem ve dnech 24. až
28. října 2018.
2. Příjem ptáků se uskuteční dne 22. 10. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin.
3. Pouze vystavovatelé mají povolen prodej ptáků v prodejní části. Ptáci v prodeji musí být
okroužkováni.
4. Ptáci musí být umístění každý zvlášť v dřevěných (i horší kvality) nebo plastových výstavních
klecích. Prodej v kartonových klecích je zakázán!!!
5. Pohlaví (je-li známo), cena a číslo kroužku musí být uvedeno ve
VSTUPNÍM PRODEJNÍM FORMULÁŘI (pro členy CZAC k dispozici na webu klubu)

Tento formulář musí být odeslán nejpozději do 19. října 2018 do
půlnoci na již dříve uvedenou adresu – bod č. 2 „Výstavní pravidla“.
6. Ptáci zjevně nemocní, ptáci se zjevnými deformacemi nebo ptáci s nečitelnými kroužky
nebudou připuštěni k prodeji nebo budou z haly vykázáni.
7. Výstavní výbor nebo Garant dne zajistí dozor nad prodejní částí. Prodej bude probíhat bez
přítomnosti vlastníka prodávaného ptáka. Každý prodávající se však v případě potřeby musí
na vyzvání dozorem prodejní části na prodeji podílet nebo jiným způsobem sdělit případné
dotazy ze strany kupujícího.
a. Agapornisové vystavovatelů z CZAC budou prodáváni pod hlavičkou klubu. Výstavní
výbor nebo garant daného dne jmenovaný Výroční členskou schůzí CZAC může kdykoli
během výstavy vyloučit z prodejní části jakéhokoli agapornise, který vykazuje zdravotní
problémy, výrazný pokles kondice nebo zřetelné známky mezidruhového křížení, včetně
výrazné odlišnosti od základních znaků standardů pro jednotlivé druhy a jejich mutace.
Doplnění ptáků během výstavy je možné po zaevidování do počítače a vytisknutí lístku na
prodejní bodovací klec a to pouze se svolením Výstavního výboru nebo Garanta dne ve
spolupráci s Garantem prodeje.
b. Agapornisové vystavovatelů mimo CZAC mohou být prodáváni ve společné prodejní
části papoušků výstavy Exotika 2017. CZAC nenese odpovědnost za jejich kvalitu. Každý
takový zájemce si musí tento prodej domluvit předem na základě pravidel pořadatele
Exotiky 2018 (viz KPEP).
8. Ptáci určení k prodeji musí být také zapsáni, a to spolu s ptáky, kteří budou vystavováni.
9. KPEP si účtuje 10% provizi ze všech prodejů. Zbývající částka bude předána prodejci během
odhlašovací procedury.
10. Výstavní výbor bude posuzovat všechny případy neobsažené v těchto pravidlech.
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11. Všichni agapornisové, kteří neprojdou příjmem do prodejní části, budou vykázáni z výstavní
haly.

12. Je výslovně zakázáno provádět obchody s ptáky za zády pořadatelů ve výstavní nebo
prodejní části nebo provádět soukromé obchody s nezaevidovanými ptáky v prostorách
výstavy.

