
 

 

 

 

Regulamin  
Wystawy Aleksandrowskiego i Zgierskiego  Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 

Ozdobnego oraz Wystawy Klubu Sroki Łowickiej i Perłowego im. Włodzimierza Michała 

Stasiaka 

Zgierz 02-03.02.2013r. 

 

ORGANIZATOR  

 

 Aleksandrowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 

 Zgierski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 

 Klub Sroki Łowickiej i Perłowego im. Włodzimierza Michała Stasiaka przy 

AZHGRiDO 

 

I. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY 

 

1. Wystawa odbędzie się w dniach 02-03.02.2013r. w Hali Sportowo Widowiskowej MOSIR w 

Zgierzu przy ul. Wschodniej 2.   

2. Osadzenie eksponatów odbędzie się w dniu 01.02.2013 roku od godz. 06.30 do godz. 09.30. 

3. Ocena eksponatów nastąpi w dniu 01.02.2013r. /piątek/ od godz. 10.30. 

4. Uroczyste otwarcie Wystawy dla wystawców i zwiedzających nastąpi 02 lutego 2013r. /sobota/ 

od godz. 07.00, która czynna będzie w tym dniu do godz. 18.00, w niedzielę 03 grudnia 2013r. 

wystawa będzie czynna od godz. 07.00 do godz. 14.00. W dniu 03 lutego /niedziela/ o godz. 

13.00 odbędzie się spotkanie wszystkich wystawców, na którym zostaną wręczone dyplomy, 

puchary wystawcą i zwycięzcą Wystawy. 

5. Zamknięcie Wystawy i wydanie eksponatów nastąpi 03 lutego 2013r. /niedziela/ po godziny 

14.00. 

II.WYSTAWCY I EKSPONATY 

 

1. Wystawcami mogą być hodowcy zrzeszeni w Związkach, Klubach, Stowarzyszeniach Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza o, a także w innych organizacjach 

uznanych przez Federację Europejską, którzy zgłoszą w terminie swój udział i wniosą opłatę 

wpisową. 

2. W Wystawie mogą brać udział eksponaty pochodzące z własnej hodowli   których wzorzec jest 

zarejestrowany przez PZHGRiDI i posiadają jedną znormalizowaną obrączkę rodową, 

związkową, lub klubową (uznawane będą tylko obrączki rozprowadzane przez PZHGRiDI – to 

zastrzeżenie nie dotyczy wystawców zagranicznych). Numeracja obrączek rodowych eksponatów 

uczestniczących w Wystawie musi być zgodna z wykazem obrączek wydanych hodowcy przez 

związek macierzysty (obowiązuje potwierdzenie na Karcie Zgłoszenia zgodności przez 

macierzysty związek). Eksponaty posiadające więcej niż jedną obrączkę nie będą oceniane. 

Eksponaty ras nie posiadające opracowanego wzorca mogą być wystawiane jedynie w celu 

pokazowo-popularyzującym (bez prawa oceny). 

3. Wystawca uczestniczący w konkursie grupowym musi wystawić kolekcję złożoną z minimum 

czterech gołębi danej rasy, z których do punktacji zalicza się cztery najwyżej ocenione ptaki. 

Wiek i ilość eksponatów wystawionych w danej rasie przez jednego Wystawcę jest 

nieograniczona. 

4. W drobiu kolekcję stanowią jeden samiec i jedna samica w danej rasie. 

5. Warunkiem przyznania najlepszej kolekcji w konkursie grupowym jest uczestnictwo w nim 

przynajmniej trzech wystawców.  

6.  Kolejności kolekcji  ustala się zgodnie z regulaminem i instrukcją oceny zatwierdzonymi przez 

P.Z.H.G.R.iD.I.  

7. W konkursie indywidualnym gdy uczestniczy minimum sześć gołębi przyznawany jest tytuł 

zwycięzcy  w danej rasie lub wyróżniony w rasie dla gołębia o najwyższej punktacji.  
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8. W konkursie drobiu, drobiu wodnego i ptaków ozdobnych przyznane będą nagrody dla  

„Zwycięzca w Rasie”. Ocena zgodna z zatwierdzonym „Regulaminem oceny drobiu” 

 

 

III.ZGŁOSZENIIA EKSPONATÓW NA WYSTAWĘ 

 

1. Dniem kończącym przyjmowanie zgłoszeń jest 20 stycznia 2013r. Nie zgłoszenie eksponatów w 

ww. terminie spowoduje nie przyjcie eksponatów na Wystawę.  

2. Wszelkie zapytania oraz zgłoszenia proszę kierować do skarbnika AZHGRiDO kolegi Jerzego 

Pawlaka na adres: 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 127 tel. 0 – 42 – 213 – 28 – 10, 504-

945-880 lub Prezesa Hieronima Marcinka na adres: 95-100 Zgierz ul. Żytnia 71, tel. 511-

654-604. Możliwe jest zgłoszenie telefoniczne pd warunkiem uiszczenia opłat w obowiązującym 

terminie. 

3. Wystawcy w ramach wpisowego otrzymają wstęp wolny oraz katalog. 

4. Koszty uczestnictwa:       

 opłata wpisowa  50,00zł. Bilet wstępu                                         10,00zł  

   

 Za gołębia  10,00zł. za drób     05,00zł. 

Wydanie eksponatu w czasie trwania wystawy 20,00zł. 

 

Przy wystawie wydzielona będzie sala umożliwiająca wymianę nadwyżek hodowlanych. 

Opłata za 1 oczko 10,00zł,  

 

IV.KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 

1. Oceny eksponatów dokonywać będzie komisja sędziowska zatwierdzona przez Kolegium 

Sędziów przy PZHGRiDI. 

2. Ocena gołębi odbywa się w oparciu o instrukcje Oceny Gołębi Rasowych. 

3. W czasie trwania oceny na sali wystawowej mogą być obecni jedynie: sędziowie, asystenci, 

sekretarze i osoby absolutnie niezbędne dla funkcjonowania Wystawy. 

4. Sędziowanie odbywa się bezpośrednio na kartach ocen z wpisanym nr klatki i rasą eksponatu. na 

odwrocie których znajduje się pieczątka Organizatora.   W przypadku ewidentnej pomyłki na 

karcie ocen Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Wystawy wydaje nową kartę. Anulowaną 

kartę dołącza się do protokołu. Zmiana karty może nastąpić tylko w trakcie dokonywania oceny, 

przed wypisaniem protokołów ocen. 

5. Po zakończeniu oceny sędziowie podpisują,  stemplują karty i protokoły. Karta oceny, która nie 

jest podpisana i podbita inną pieczątką sędziego oraz nie posiadająca pieczęci Organizatora – jest 

nieważna. 

6. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny (chyba, że zaistniała ewidentna 

pomyłka np. w zliczaniu punktów, wtedy Organizator wspólnie z Przewodniczącym Komisji 

Sędziowskiej lub sędzią dokonującym oceny może naliczyć punkty i spisać protokół na tę 

okoliczność. Nikt nie ma prawa zmieniać kart ocen i dokonywać na nich jakichkolwiek korekt po 

spisaniu protokółu). 

7. Od werdyktu Komisji Sędziowskiej można złożyć odwołane do Sędziego Obserwatora Wystawy  

wytypowanego przez Kolegium Sędziów. Wszelkie dyskusje wystawców z sędziami są 

zabronione. 
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V.ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA WYSTAWY 

 

1. Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe - wymagane świadectwo szczepień 

Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania eksponatów chorych i po 

terminie osadzenia eksponatów.   

2. Zwierzęta z objawami chorobowymi nie zostaną  przyjęte na wystawę (bez zwrotu  

kosztów), a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych podczas trwania wystawy  

zostaną przeniesione do izolatki.  

3. Organizator nie odpowiada za podłe eksponaty w czasie Wystawy nie z winy Organizatora. 

4. Za zaginione eksponaty z Wystawy z winy organizatora właściciel otrzyma odszkodowanie w 

wysokości 100zł. (słownie: sto złotych). 

5. Wydanie eksponatów wystawowych przed zakończeniem Wystawy jest możliwe za odpłatnością 

20zł. 

6. Na terenie Wystawy nie wolno palić tytoniu i spożywać napojów alkoholowych. 

7. Osoby zakłócające porządek będą usuwane z terenu Wystawy. 

8. W czasie trwania Wystawy Organizator zapewnia eksponatom  wyżywienie, nadzór oraz 

całodobową ochronę przed kradzieżą. 

 

KONKURSY I NAGRODY 

„Zwycięzca w rasie” tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony eksponat jeżeli wystawionych  

będzie minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców. 

„ Wyróżniony w rasie” tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony eksponat w danej rasie jeżeli  

będzie wystawionych minimum 6 szt. zwierząt w danej rasie. W rasach licznie  

prezentowanych, oraz w różnych kolorach zostaną przyznane dodatkowo tytuł Wyróżniony  

w rasie. 

W rasach PDL Sroka Łowicka i Perłowy   przyznane będą nagrody  od 1 do 5 miejsca, dodatkowo 

wystawca najlepszej  kolekcji  w rasie PDL Sroka Łowicka otrzyma puchar przechodni.   

  

 

VI.UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW 

 

1. Wystawca ma prawo trzymać kartę oceny, dyplomy i inne wyróżnienia zgodnie z Regulaminem 

Wystawy. 

2. Wystawca obowiązuje zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami porządkowymi 

Organizatora. 

3. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z sędzią lub Organizatorem w sprawie werdyktu. Może 

natomiast złożyć pisemny  protest u Sędziego Obserwatora bezpośrednio lub za pośrednictwem 

Organizatora. 

4. Wystawca jest zobowiązany  do terminowego dostarczenia eksponatów do oceny i ich 

terminowego odbioru po zakończeniu Wystawy. 

5. Eksponaty dostarczane przez wystawcę muszą być zdrowe i posiadać niezbędne szczepienia. 

 

Komitet Organizacyjny zaprasza do wzięcia udziału w wyżej 

wymienionej Wystawie oraz prosi o zawiadomienie kolegów 

hodowców 
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