
Klub Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych 

     

 

 

    REGULAMIN 
 

Wystawy Gołębi Młodych Polskich Ras Krótkodziobych   

 

 
§ 1 

 

Organizatorem wystawy jest Klub Hodowców Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych 

 

§ 2 

 

1. Wystawa i Giełda odbędzie się w Renicach w siedzibie Klubu w dniach 26-27.09.2015r. 

2. Wystawa obejmuje gołębie ras: mewka polska, krótkodzioby polski oraz maściuch polski z 

rocznika 2015r.  . 

§ 3 

Uczestnicy wystawy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wystawianiem gołębi. Katalog dla 

uczestników wystawy również zwolniony jest z jakichkolwiek opłat.  

 

§ 4 

Kartę zgłoszenia po czytelnym wypełnieniu ( z aktualną nazwą rasy zgodną z wzorcem ) przekazem 

pocztowym, należy przesłać na adres: 

Bronisław Rubaszewski ul. Osiedle Zachodnie 6, 66-460 Witnica tel. 606-991-729. 

 

§ 5 

Ostateczny termin przesyłania zgłoszenia upływa z dniem 15-09-2015r. 

 

§ 6 

Warunki przyjęcia zwierząt na wystawę: 

 Zgłoszone na wystawę gołębie muszą być zdrowe. Przy przyjmowaniu na wystawę  będzie 

wymagane okazanie świadectwa zdrowia.  

 W wystawie mogą uczestniczyć wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Polskim Z.H.G.RiD.I. i 

wystawcy zagraniczni zrzeszeni w Federacji Europejskiej. Hodowcy polscy – gołębie z 

obrączką rozprowadzaną przez Polski Związek, hodowcy zagraniczni –gołębie z obrączkami 

na zasadach przyjętych  w Federacji  Europejskiej.  

 

§ 7 

Uwaga - gołębie należy przywieźć według zgłoszonych kolorów - zmiana koloru jest dopuszczalna. 

Przyjęcie gołębi odbędzie się w siedzibie Klubu w dniu 26-09-2015 do  godz. 10.00.  

  

§ 8 

 

Ocenę eksponatów przeprowadzi 26-09-2015r. Komisja Sędziowska, której werdykt jest ostateczny. 

Ocena według skali ocen stosowanej i zatwierdzonej przez Prezydium Kolegium Sędziów 

PZHGRiD.I. Wszystkie oceny zostaną wpisane w Katalog wystawy. 

 

Konkursy i nagrody. 

 

ZWYCIĘŻCA W RASIE  



 Powyższym tytułem zostanie uhonorowany gołąb z najwyższą oceną sędziowską. W 

przypadku takiej samej ilość punktów decyzję podejmuję zespół wszystkich sędziów 

dokonujących oceny na wystawie.   

 W przypadku dużych stawek gołębi w jednej rasie, gołębie będą oceniane w kolorach. W 

takim przypadku sędzia powinien przydzielić tytuł wyróżniony  w danych kolorach. 

 

CHAMPION WYSTAWY   

 

Komisja sędziowska przyzna tytuł Championa spośród gołębi, które uzyskały tytuł Zwycięscy 

w Rasie.   

§ 9 

 

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu  26.09.2015r. o godz. 14.00. Rozdanie nagród i wyróżnień oraz 

katalogu odbędzie się w dniu 27.09.2015r. o godzinie 12:00.  

 

§ 10 

 

Komitet wystawy organizuje w dniu 26.09.2015r. o godz. 18.00 dla wystawców, sędziów oraz  

wszystkich zainteresowanych hodowców spotkanie wieczorowe odpłatne 50,00zł. Jest możliwość 

noclegu opłata w wysokości 60 zł za dobę.  

  

§ 11 

 

W dniu 27.09.2015r. w ramach wystawy zostanie dokonana niezależnie – do celów szkoleniowych 

ocena gołębi w rasie maściuch polski.  

Ocenie podlegać będą zarówno gołębie pokazane na wystawie oraz gołębie przywiezione przez 

hodowców z innych roczników. Oceny tej dokona niezależnie kilku sędziów między innymi Cezary 

Lewczyk, Wojciech Dobrzyński, Adam Wegner, Grzegorz Siwak , Szczepan Przybylak.  

Lista sędziów ma charakter otwarty i każdy sędzia, który wyrazi chęć udziału w tej ocenie taką 

możliwość będzie miał zapewnioną.  

Następnie zostanie dokonane porównanie tych ocen i w przypadku różnicy co najmniej dwóch 

punktów w odniesieniu do jednej z cech sędzia, który dał najwięcej punków ujemnych zobowiązany 

będzie uzasadnić swoje stanowisko pozostałym sędziom jak i również hodowcą  

Powyższe ma na celu doprowadzić do ujednolicenia interpretacji poszczególnych cech wzorca w 

tracie ocen sędziowskich na wystawach organizowanych w całym kraju. 

 

 

§ 12 

Wystawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z wystawą, 

publikacja katalogu i biuletynu związkowego. 

§ 13 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.golobierasgow.pl  

 

§ 14 

 

Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu jak i również o wystawie w tym regulamin i 

karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.golebierasgow.pl 

Kontakt telefoniczny: Bronisław Rubaszewski 606991729 oraz Szczepan Przybylak 

600953983  
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