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POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGI INWENTARZA 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA PRZEWODNICZĄCEGO 

KOMISJI SĘDZIOWSJI NA WYSTAWACH 

 

Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej może zostać każdy sędzia 

zarejestrowany w Kolegium Sędziów PZHGR i DI, który posiada minimum 

pięcioletni staż sędziowski. 

Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej wyznacza Prezydium Kolegium 

Sędziów bezpośrednio lub na wniosek Organizatora. 

 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej ma obowiązek: 

 

1. Sprawdzić czy skład Komisji Sędziowskiej został zgłoszony do 

Prezydium Kolegium Sędziów i jest zatwierdzony. 

2. Przydzielić lub sprawdzić czy przydzielono sędziom zwierzęta do 

sędziowania zgodnie z uprawnieniami sędziowskimi. 

3. Ocenić czy warunki stworzone przez Organizatora zapewniają 

właściwą pracę sędziów. 

4. Sprawdzić czy dokumentacja (karta oceny, protokoły) są zgodne z 

Regulaminem Wystawy PZHGR i DI. 
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5. Przeprowadzić odprawę sędziowską przed rozpoczęciem 

sędziowania. 

6. Dopilnować aby wszystkie sprawy dotyczące oceny gołębi, drobiu 

ozdobnego, królików i innych zwierząt hobbystycznych  były 

zgodne z Regulaminem Wystawy, Instrukcją Oceny i Regulaminem 

Kolegium Sędziów. 

7. Zatwierdzać osobiście oceny wybitne i doskonałe lub wyznaczyć 

sędziego z odpowiednimi uprawnieniami w danej rasie. ( na 

karcie oceny dwie pieczątki). 

8. Nadzorować prawidłowe wypełnienie dokumentacji po 

zakończonej ocenie. 

9. Przesłać do Prezydium Kolegium Sędziów protokoły ocen 

sędziowskich. 

10. Powiadomić Prezydium Kolegium Sędziów lub sędziego 

Obserwatora i organizatora wystawy o wszelkich 

nieprawidłowościach w przygotowaniu wystawy, ustalonego 

składu Komisji Sędziowskiej, lub w przeprowadzonych 

czynnościach sędziowskich. 

11. Przewodniczący komisji Sędziowskiej może być równolegle 

powołany przez prezydium kolegium Sędziów do pełnienia 

Obowiązków obserwatora wystawy. 

 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej ma prawo: 

 

1. Do otrzymania wszelkiej pomocy od Organizatora w celu 

prawidłowego wykonania swoich obowiązków. 

2. Do odsunięcia sędziego z oceny jeżeli jest on w stanie 

nietrzeźwym lub pracując w komisji oceny uniemożliwia 

prawidłowe funkcjonowanie tej komisji. 
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3. Do odmowy pełnienia funkcji jeśli Organizator nie zapewnia 

właściwej pomocy w wypełnianiu tej funkcji. 

4. Do przeprowadzenia oceny zwierząt jeśli obowiązki 

Przewodniczącego z tym nie kolidują. 

Obowiązki i prawa Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej 

wchodzą w życie z chwilą zatwierdzenia Regulaminu Kolegium 

Sędziów. 

 

 Przewodniczący Kolegium Sędziów 

      Edward Gersztyn 

   

Obowiązki i prawa Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej zatwierdzono 

na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGR i DI. w Kielcach dnia 01 

sierpnia 2014r. 

Prezes P.Z.H.G.R. i D.I. 

       Jan Pajka 

 


