
 Szkolenie w rasie maściuch polski  Renice 26-27.09.2015r. 
 

 

Kolegium Sędziów PZHGRiDI oraz Klub Hodowców Gołębi Ras Krótkodziobych Renice 

przy Gorzowski Związku zaprasza sędziów, hodowców oraz wszystkich zainteresowanych 

rasą Maściuch Polski na szkolenie. 

Szkolenie odbędzie się  w dniach  26-27.09.2015r. w Zajeździe Wiking – Renice 35, 74-300 

Myślibórz  

Program szkolenia  

 sobota 26-09-2015 godz. 10,00 

 

1. Otwarcie i przywitanie przybyłych gości – Edward Gersztyn 

2. Historia powstania rasy - Zbigniew Gilarski 

3. Omówienie odmian barwnych maściuch polskiego - Zbigniew Gilarski 

4. Omówienie cech rasowości zgodnie z obowiązującym wzorcem- Zbigniew 

Gilarski 

5. Obiad 

6. Praktyczna ocena maściucha polskiego. 

7. O godz. 18.00 Spotkanie wieczorowe odpłata 50 zł 

8. Dostępny nocleg w hotelu – opłata 60 zł  

 niedziela 27-09 2015 godz.9,00 

      1.  Dyskusja - wolne wnioski 

      2. Wybór sędziów oceniających na wystawach Krajowych i Klubowych. 

      3.  Podsumowanie szkolenia 

      4.  Zakończenie szkolenia godz. 12,00. 

 

W ramach szkolenia dokonana zostanie ocena  gołębi  przywiezionych  przez hodowców zarówno 

młodych jak i starszych z innych roczników. Oceny tej dokona niezależnie kilku sędziów.  

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 hodowcom. 

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

trakcie ocen sędziowskich na wystawach organizowanych w całym kraju. 

 

W związku z powyższym, wszystkich hodowców zachęcamy do pokazania zarówno 

najlepszych okazów, jakie udało się wyhodować bądź nabyć jak i gołębi słabszych, ale 

posiadających jedną z cech dokładnie odpowiadającą wzorcowi. Prosimy również o 

pokazanie gołębi ( najlepiej z kartą) w stosunku, do których dokonano kontrowersyjnej oceny 

sędziowskiej.  

Jednocześnie informujemy, że w tym samym czasie zorganizowana będzie wystawa gołębi z 

rocznika 2015r. w rasach: Maściuch Polski, Mewka Polska oraz Krótkodzioby Polski.  

 

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  

 

http://www.golebierasgow.pl/

