VÝSTAVNÝ PORIADOK
ku dňu 03.03.2013

Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK")

1.

2.

Výstavu ušľachtilých morčiat organizujú Základné organizácie chovateľov morčiat SZCH (ďalej len "ZO") a jej
členovia starší ako 18 rokov. Výstavy sa môžu organizovať pre jedno plemeno, pre skupinu plemien alebo pre
všetky plemená. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ.
Výstavy finančne zabezpečuje usporiadateľ.
Za výstavu sa považuje akákoľvek akcia, pri ktorej dochádza k posudzovaniu morčiat a vydávaniu kartičiek
CAC.

Konanie výstavy podlieha schváleniu Plemennej knihy morčiat (ďalej len "PK") a výboru ZO. Organizátor je
povinnýinformovať písomne o plánovanej výstave správcu PK a výbor ZO minimálne 30 kalendárnych dní pred
dňom konania -organizátor je povinný oznámiť zoznam posudzovateľov a predložiť výstavné propozície.
4. Miesto a termín (odkaz na propozície) je na vyžiadanie zverejnený na webovej stránke ZO a PK.
5. Ceny za oceňované miesta sú na rozhodnutí a možnostiach usporiadateľa.
6. Morčatá sú posudzované podľa Slovenského štandardu A, B a C. Do štandardu A patria hladké, anglický a
americký crested, rex, americký a švajčiarsky teddy, rozeta, sheltia, coronet, texel, merino, peruánec,
lunkarya – peruánec, alpaka a všetky plemená aj v saténe. Do štandardu B patria skinny, baldwin, cuy.
Posudzovať sa môže aj podľa štandardu EE. Posudzovanie podľa iného štandardu je vylúčené.
7. Do štandardov A a B je možné prihlásiť len morčatá s oficiálnym preukazom o pôvode (ďalej len "PP") alebo
výpisom predkov (ďalej len "VP") - vystavovateľ musí byť členom ľubovoľnej základnej organizácie
chovateľov morčiat v SR alebo zahraničí.
8. V štandarde C sú posudzované morčatá s alebo bez PP/VP, ktoré nespĺňajú podmienky štandardu A a B vystavovateľ nemusí byť členom žiadnej organizácie.
9. Voľba posudzovateľov na výstave je na organizátorovi - ZO alebo PK majú právo neschváliť vybraných
posudzovateľov. Posudzovateľ môže vystavovať morčatá za podmienky, že dané morčatá objektívne posúdi
iný posudzovateľ - rozhodnutie je na organizátorovi. Štandard C môže posudzovať aj adept na slovenského
posudzovateľa, ktorý je uznaný ÚOK.
10. Výstavné poplatky musia vystavovatelia zaplatiť organizátorovi do uzávierky výstavy, ak organizátor
nerozhodne inak. Vyplatené poplatky sú nevratné (v prípade odhlásenia alebo neúčasti). V prípade zrušenia
výstavy organizátorom, budú vystavovateľom všetky poplatky vrátené. Pri dohode s organizátorom o
vyplatení poplatkov v deň konania výstavy je povinný vystavovateľ zaplatiť poplatky aj pri neúčasti
(dodatočne do 7 dní od dňa konania). Organizátor je povinný nahlásiť správcovi PK tých vystavovateľov, ktorí
si nesplnili finančné záväzky (nezaplatili výstavné poplatky alebo prípadné škody spôsobené vinou
vystavovateľa). Zoznam týchto vystavovateľov bude zverejnený na webovej stránke PK (meno a adresa
vystavovateľa, suma, záväzok). Do zaplatenia finančných záväzkov voči organizátorom, sa vystavovatelia
nemôžu zúčastniť žiadnej inej slovenskej výstavy morčiat SZCH. Splnenie záväzkov je organizátor povinný
bezodkladne nahlásiť správcovi PK.
3.

11. Triedy:

BABY - min. hmotnosť 500g (skinny, baldwin 400g), vek do 5 mesiacov
JUNIOR - min. hmotnosť 500g, vek 5 až 9 mesiacov
ADULT - min. hmotnosť 500g, vek nad 9 mesiacov
Dodržiavanie veku na zaradenie do triedy:
- Jednodňová výstava: deň výstavy je rozhodujúci
- Výstava rozdelená na viac dní: prvý deň je rozhodujúci
Príklad 1: Dátum narodenia 1.1.2011, dátum konania 2-dňovej výstavy 31.5-1.6.2011. V tomto prípade
rozhoduje prvý deň výstavy, morča patrí do triedy baby počas celej doby výstavy(aj keď ďalšie dni je podľa
výpočtu junior).
Príklad 2: Dátum narodenia 1.1.2011. dátum konania 2 jednodňových výstav 31.5-1.6.2011. V tomto prípade
výpočet robíme pre každý deň výstavy, 31.5.2011 patrí do triedy baby a 1.6.2011 do triedy junior.
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12. Veterinárne podmienky:

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Organizátor je povinný vykonať veterinárnu kontrolu ešte pred umiestením morčiat do výstavných klietok.
Všetky zvieratá musia byť v dobrom zdravotnom stave a kondícii, pri vstupe musia prejsť veterinárnou
kontrolou a majitelia morčiat musia doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v
Komore veterinárnych lekárov. Je zakázané vystavovať, registrovať a predávať gravidné alebo kojace samice,
zvieratá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , zvieratá s ektoparazitami alebo s
hmotnosťou nižšou ako 500g (skinny, baldwin 400g), ktorú je organizátor povinný kontrolovať (digitálna
váha). Pri dvojdňových výstavách, keď sa konajú 2 samostatné výstavy v dvoch po sebe idúcich dňoch, je len
na rozhodnutí organizátora, či zvieratá, ktoré sú vystavované obidva dni, prehliadne veterinár len prvý deň.
Ak počas výstavy objaví u niektorého zvieraťa veterinárny lekár symptómy nejakého ochorenia, z výstavy je
choré zviera vylúčené okamžite. Je na uvážení veterinárneho lekára, či vylúči aj ostatné zvieratá príslušného
vystavovateľa.
V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne
podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).
Nevýstavné morčatá, čakajúce na predaj alebo registráciu budú umiestnené vo vlastných prepravkách a
zodpovedá za ne výlučne ich majiteľ.
Nie je dovolené vyberať a odnášať morčatá z výstaviska pred ukončením výstavy. Odchodom z výstavy pred
jej ukončením vedie k diskvalifikácii a anulovaniu výsledkov posudzovaných morčiat vystavovateľa. S
vystavenými morčatami môžu manipulovať len nosiči a majitelia po dohode s usporiadateľom.
Využitie poplatkov za klietkovné a sponzorské je na zvážení usporiadateľa. Usporiadateľ hradí všetky náklady
spojené s organizovaním výstavy a prípadný zisk mu ostáva.
Odoslaním prihlášky sa vystavovateľ zaväzuje plniť pokyny organizátora.
Zoznam udeľovaných ocenení bude vždy uvedený vo výstavných propozíciách.
Ocenenia:
Ocenenia pre víťazné morčatá sú rozdelené podľa hodnoty na 4 skupiny zostupne A,B,C,D. Prvé miesto bude
vždy ocenené, bez ohľadu na počte prihlásených morčiat. Je zakázané zlučovať vekové triedy. Pre udelenie
všetkých ocenení musí mať morča minimálne bodové hodnotenie 93 bodov. Ocenenia nie sú nárokovateľné.
Ocenenie typu A: Bude udelené najlepšiemu morčaťu výstavy zo štandardov A aj B.
Ocenenia typu B: Budú udelené prvé tri miesta za najlepšie krátkosrsté, dlhosrsté, bezsrsté morčatá výstavy
- druhé a tretie miesto závisí od možností usporiadateľa. Podľa možností usporiadateľa budú udelené prvé tri
miesta z tried BABY, JUNIOR, ADULT v kategóriách krátkosrsté, dlhosrsté a bezsrsté - minimálny počet pre
udelenie prvého miesta sú tri prihlásené morčatá v triede, pre druhé a tretie miesto päť morčiat.
Ocenenia typu C: Budú udelené za najlepšie morča v plemene, v jednotlivých triedach BABY, JUNIOR a
ADULT. Minimálny počet pre udelenie prvého miesta sú tri prihlásené morčatá. Podľa možností usporiadateľa
môžu byť udelené aj druhé a tretie miesta pri minimálnom počte päť prihlásených morčiat v plemene/triede.
U bezsrstých plemien morčiat bude ďalej udelená cena pre najlepšieho samca a samici. Udeľovanie týchto
ocenení je na uvážení usporiadateľa.
Ocenenia typu D: Pokiaľ bude prihlásených minimálne 5 morčiat rovnakej farby a plemena napríklad 5
hladkých v čiernej farbe, bude udelená cena za najlepšie hladké čierne. Udeľovanie týchto ocenení záleží je na
uvážení od možností usporiadateľa.
Kolekcia: Kolekciu tvoria 4 morčatá rovnakého plemena, farby, kresby, triedy a patriace jednému
vystavovateľovi. Budú udelené prvé tri miesta v kategóriách krátkosrstých, dlhosrstých a bezsrstých kolekcií.
Minimálny počet pre udelenie prvých troch miest je päť kolekcií, pri nižšom počte kolekcií bude úmerne klesať
počet udelených cien alebo budú zlúčené. Udeľovanie týchto ocenení je na uvážení usporiadateľa.
Páry: Pár tvorí samec a samica rovnakého plemena, farby, kresby, triedy a patriace jednému vystavovateľovi.
Bude udelených prvých päť miest v kategóriách krátkosrstých, dlhosrstých a bezsrstých párov. Minimálny
počet pre udelenie prvých piatich miest je sedem párov, pri nižšom počte párov bude úmerne klesať počet
udelených cien alebo budú kategórie zlúčené. Udeľovanie týchto ocenení je na uvážení usporiadateľa.
Katalóg:
Organizátor je povinný bezplatne vydať každému vystavovateľovi katalóg posudzovaných morčiat.
Povinné údaje: katalógové číslo, meno vystavovaného morčaťa, evidenčné číslo PK SZCH ak ho má
pridelené (tvar 2013/12345), plemeno, farba, štandard, trieda, dátum narodenia, pohlavie, predajnosť, meno
vystavovateľa. Katalóg ďalej musí obsahovať zoznam všetkých vystavovateľov, mená posudzovateľov a
zoznam sponzorov. Výstavy sa môžu zúčastniť len morčatá uvedené v katalógu.
Nedovolené údaje: registračné číslo (CZ/SK)
Organizátor má povinnosť z výstaviska vykázať vystavovateľov a iné osoby, ktoré konajú v rozpore s týmto
výstavným poriadkom, resp. narúšajú priebeh výstavy. Fajčenie vo výstavných priestoroch je prísne
zakázané.
Vystavovateľ je povinný na požiadanie predložiť preukaz o pôvode zvieraťa (výpis predkov, informačný
výpis,...) - v opačnom prípade môže byť zviera okamžite vyradené.
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22. Výstavné priestory a klietky:

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

Organizátor musí vybrať vhodné priestory (vonkajšie alebo vnútorné) ku konaniu výstavy, aby nedošlo k
ohrozeniu zdravotného stavu výstavných morčiat. Výstavné klietky musia byť vzájomne oddelené, tak aby sa
zamedzilo akémukoľvek kontaktu medzi morčatami (napríklad plastová prepážka). Organizátor má možnosť
neposkytnúť výstavné klietky a v tom prípade si musí vystavovateľ zabezpečiť vhodné podmienky pre pobyt
morčiat na výstave.
Postup pri posudzovaní:
Morčatá z výstavných klietok k posudzovaciemu stolu nosia nosiči alebo vystavovateľ - musí byť vopred
spresnené vo výstavných propozíciách. Posudzovací priestor musí byť viditeľne oddelený od okolitého
priestoru. Posudzovanie môže verejnosť sledovať z primeranej vzdialenosti, ale v prípade hlasných
komentárov má posudzovateľ možnosť požiadať organizátora o vyčlenenie priestoru pre posudzovanie s
vylúčením verejnosti. Pri posudzovaní je výlučne posudzovateľ, zapisovateľ a po dohode s organizátorom
oficiálny adept na slovenského posudzovateľa. Je vylúčené, aby sa pri posudzovaní zhromažďovali alebo
zasahovali do posudzovania vystavovatelia alebo návštevníci.
Organizátor a organizačný výbor výstavy nepreberajú záruku za prípadné ochorenie, uhynutie, stratu zvierat
alebo iné škody vzniknuté vystavovateľovi. Výnimku tvorí úhyn výstavného morčaťa spôsobený jednoznačné
nevhodnou manipuláciou so zvieraťom zo strany organizátora. Finančná hodnota výstavných morčiat je
stanovená nasledovne: morčatá štandardu A 15€, štandardu B 30€ a štandardu C 5€. Organizátor je povinný
vyplatiť škodu do 14kalendárnych dní na účet vystavovateľa.
Za škody, ktoré vzniknú organizátorovi vinou vystavovateľa, zodpovedá vystavovateľ a je povinný ich uhradiť
v plnej výške.
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a podobne nie je prípustný.
Registrácie morčiat:
Registrácia morčiat sa riadi registračným poriadkom.
Organizátor nie je povinný zabezpečiť pre vystavovateľov registráciu výstavných aj nevýstavných morčiat, je
na rozhodnutí organizátora či povolí registrácie aj pre nevystavovateľov.
Pri registrácii je výlučne registrátor, asistent registrátora, majiteľ morčiat a po dohode s organizátorom
registrácie aj oficiálny adept na slovenského posudzovateľa.
Výsledková listina, ...
Po skončení výstavy odovzdá usporiadateľ do 10 kalendárnych dní od konania výstavy odovzdá
správcovi PK: výstavný katalóg, posudzovateľský zoznam potvrdený a podpísaný posudzovateľom (kópia),
originálnu výsledkovú listinu podpísanú organizátorom (aj v elektronickej podobe na e-mail), kópie dokladov
registrovaných morčiat. Výsledková listina bude zverejnená na webe podkomisie chovu morčiat ÚOK.
Povinné údaje vo výsledkovej listine: katalógové číslo, meno vystavovaného morčaťa, evidenčné číslo (SK),
plemena, farba, štandard, trieda, dátum narodenia, pohlavie, meno vystavovateľa, bodový zisk, všetky
získané ocenenia (aj CAC). Na konci listiny sa musí nachádzať zoznam udelených ocenení okrem CAC (názov
ocenenia, číslo klietky).
Organizátor je povinný archivovať posudzovateľský zoznam a výsledkovú listinu po dobu 2 rokov od dátumu
konania výstavu.
Výstava, udelené tituly a kartičky CAC budú akceptované až po splnení všetkých povinností organizátora voči
Plemennej knihe morčiat SZCH. Akceptované výstavy morčiat SZCH sú uvedené na http://www.szchmorcata.sk/vystavy.

Používané skratky ocenení

Skratka

Význam

CAC

Certificat d´Aptitude au Championat

Kartička čakateľa na šampionát

BIC-B

Best in class - baby

Víťaz triedy v plemene - baby

BIC-J

Best in class - junior

Víťaz triedy v plemene - junior

BIC-A

Best in class - adult

Víťaz triedy v plemene - adult

BOG

Best of group

Víťaz skupiny (krátko-,dlho-, bezsrsté)
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BOG-B

Best of group (class baby)

Víťaz triedy baby v skupine

BOG-J

Best of group (class junior)

Víťaz triedy junior v skupine

BOG-A

Best of group (class adult)

Víťaz triedy adult v skupine

BOB

Best of bread

Víťaz plemena

BIS

Best in show

Víťaz výstavy

BOD

Best of day

Víťaz dňa (v prípade viac dennej výstavy)

Udeľovanie kartičiek CAC
Kartičky CAC vydáva organizátor výstavy so zvolením správcu PK a môžu byť udelené iba ak je posudzovateľ
vyškolený v členskej organizácii EE (Európsky zväz chovateľov) - sekcia morčiat. Minimálny bodový zisk pre získanie
kartičky je 95 bodov. Kartičky CAC budú na výstave udeľované len pri minimálnom počte 50 prihlásených morčiat.
Organizátor je povinný minimálne 10 kalendárnych dní pred konaním vyžiadať o vydanie kartičiek CAC - PK ich zašle
organizátorovi poštou alebo osobne. Financovanie kartičiek CAC hradí organizátor výstavy, finančná spoluúčasť
materskej ZO a plemennej knihy je od ich finančných možností (rozhoduje výbor ZO resp. plemenná kniha). Za
vydané kartičky sa platí po konaní výstavy (poplatok 0,15 € za vydanú kartičku CAC) na účet plemennej knihy do 10
kalendárnych dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti poplatkov bude pri nasledujúcej výstave žiadať PK platbu
vopred. Plemenná kniha môže zbaviť organizátora povinnosti hradiť kartičky CAC. Nepoužité, znehodnotené kartičky
je povinný organizátor zaslať späť správcovi PK spolu s výsledkovou listinou do 10 kalendárnych dní.
Duplikát kartičky vystavuje na požiadanie (žiadosť) PK za poplatok. Kartička bude označená slovom "DUPLIKÁT",
informácia o jej vydaní bude poznačená do záznamu výstavy.

ŠAMPIONÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Základné ustanovenia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základnou podmienkou pre priznanie šampionátu, je aby morča bolo evidované v Plemennej knihe morčiat
SZCH (vlastnilo evidenčné číslo SZCH).
Šampionát potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
Žiadosť o udelenie titulu je potrebné poslať na adresu uvedenú v žiadosti, priložiť originály a jednu kópiu
kartičiek CAC. Kartičky budú označené číslom šampionátu.
Dokladom o priznaní šampionátu je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) a tlačovej podobe (odoslané
do 3 mesiacov*).
Priznanie titulu je spoplatnené podľa platného cenníka.
Vo všetkých prípadoch žiadateľ musí najskôr uhradiť poplatok a následne mu budú vystavené doklady.

* kalendárnych dní od podania žiadosť resp. splnenia všetkých podmienok šampionátu
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Uznanie kartičiek CAC:

a) získané na slovenskej výstave
- Budú uznané kartičky CAC, ktoré vydala PK SZCH, z výstav uvedených na zozname uskutočnených akceptovaných výstav
morčiat SZCH (http://www.szch-morcata.sk/vystavy) . Ostatné kartičky vydané inou organizáciou nebudú akceptované.
Poznámka: Kartičky CAC zo slovenskej výstavy (vydané PK SZCH) vydané do 1.1.2013, nemusia byť zo zoznamu uskutočnených
akceptovaných výstav.
b) získané na zahraničnej výstave
- Budú uznané kartičky CAC, ktoré vydal organizátor výstavy. Ostatné kartičky vydané inou organizáciou nebudú akceptované.

V prípade, že krajina nevydáva kartičky CAC, tak za túto kartičku bude považované slovné hodnotenie výborný alebo bodové
hodnotenie 95/100.
Konkrétna kartička CAC sa smie použiť len pre priznanie jedného šampionátu (je vylúčené viac nasobné využitie kartičky CAC).

titul "Slovenský šampión mladých"

•

Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri kartičky CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych
posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedna kartička CAC môže byť nahradená kartičkou zo zahraničnej
výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

titul "Slovenský šampión"

•

(SKGC)

Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri kartičky
CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.

titul "Interšampión"
•

(SKCH)

Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri kartičky CAC v triede ADULT alebo v kombinácii
JUNIOR+JUNIOR+ADULT , BABY+JUNIOR+ADULT , BABY+ADULT+ADULT, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na
slovenských výstavách. Jedna kartička CAC môže byť nahradená kartičkou zo zahraničnej výstavy. Kartičky musia byť
minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

titul "Grandšampión"
•

(SKCJ)

(SKIC)

Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve kartičky CAC
na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve kartičky v triede
adult a jednu má zo Slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. Kartičky musia byť minimálne od dvoch rôznych
posudzovateľov. Titul Interšampión môže byť priznaný len zvieraťu žiadateľa, ktorý je členom ľubovoľnej základnej
organizácie chovateľov morčiat SZCH..
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Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Výstavný poriadok je záväzný pre všetky ZO alebo iné zložky SZCH a ich členov zaoberajúcich sa chovom morčiat.
Zmeny a doplnky k Výstavnému poriadku sú súčasťou Výstavného poriadku, musia byť prerokované na riadnom
zasadnutí ÚOK a budú vhodne zverejnené.
Výnimky z Výstavného poriadku povoľuje výlučne PK.
Tento Výstavný poriadok platí od 03.03.2013.
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