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Regulamin 
40-tej Jubileuszowej Wystawy Gołębi Rasowych i 

Ptaków Egzotycznych 

RADOM 2018 

 

 

I. Organizator: 

 

 Radomski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 

 w Radomiu. 

 

 

II. Termin i miejsce 

40-ta Jubileuszowa Wystawa Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych 

odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2018 r. w: 

Hala sportowa AGA-SPORT, ul. 1905-go roku 21, 26-600 Radom 

 

1. Przyjmowanie gołębi na wystawę nastąpi w dniu 09.02.2018r. - piątek 

w godzinach 700 - 1000. 

2. Ocena gołębi nastąpi w dniu 09.02.2018r. 

3. Otwarcie wystawy dla wystawców i zwiedzających nastąpi w dniu 

10.02.2018r. o godz. 800 (hala wymiany nadwyżek hodowlanych 

czynna od 600) 
 

 

 

 

Sala wystawowa będzie czynna: 

• 10.02.2018r. - sobota w godz. 800 – 1500. 

• 11.02.2018r. - niedziela w godz. 800 – 1400. 

           W  dniu  11.02.2018r.  tj. w niedzielę  o  godzinie 1200  nastąpi  uroczyste  

           wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców. 

 

 

III. Wystawcy: 

 

1. W konkursie biorą udział członkowie R.Z.H.G.R. i D.O. oraz 

członkowie innych organizacji zrzeszonych w strukturach PZHGRiDI 

wystawiając gołębie i drób ozdobny pochodzący z własnej hodowli, 

posiadający znormalizowaną obrączkę rodowodową rozprowadzaną 

przez P.Z.H.G.R. i D.O. oraz uregulowane zobowiązania finansowe 
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względem Związku. Gołębie z obrączkami innymi, niż związkowe 

(oznaczenie EE) nie będą oceniane. 

2. W konkursie biorą udział gołębie: 

- polski długodzioby (PDL) – tegoroczne, 

- pozostałe rasy bez limitu wieku 

3. W pokazie biorą udział członkowie R.Z.H.G.R.i D.O. oraz członkowie 

innych organizacji zrzeszonych w strukturach PZHGRiDI , 

wystawiający gołębie pochodzące z własnej hodowli bądź nabyte. 

4. W konkursie biorą udział kolekcje składające się z sześciu gołębi tej 

samej rasy z czego cztery ptaki tego hodowcy z najwyższą punktacją są 

brane pod uwagę przy przyznawaniu miejsc w konkursie. 

5. Warunkiem odbycia konkursu w rasie jest uczestnictwo co najmniej 

trzech hodowców wystawiających w danej rasie. 

6. Kolejność kolekcji ustala się w oparciu o łączną sumę punktów 

poszczególnych wystawianych gołębi. 

7. Przy równej ilości sumy punktów kolekcji o zwycięstwie decyduje 

posiadanie w kolekcji championa a następnie gołębia z najwyższą 

punktacją. 

8. Przy równej ilości sumy punktów kolekcji i jednakowej punktacji 

poszczególnych gołębi, decyzję o zwycięstwie podejmuje Komisja 

Sędziowska poprzez porównanie i wskazanie zwycięzcy bez prawa 

zmiany punktów oceny. 

9. W pokazie gołębi ptaki oceniane są indywidualnie bez wyznaczania 

zwycięzcy i kolejności; mogą być również nieocenione, jeżeli 

wystawca wyrazi na to zgodę. 

10. W konkursie i wystawie może być przyznany tytuł championa w danej 

rasie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminowymi 

i instrukcjami. 

 

 

IV. Zgłoszenie gołębi: 

 

1. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest dzień 04 lutego 2018 r.  

Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.  

2. Wystawcy zgłaszają gołębie na kartach zgłoszeń, które następnie należy 

przesłać na adres: 

 

Radomski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 

Ozdobnego 

ul. Góralska 17, 26- 600 Radom 

 

lub mailem na adres: info@rzhgrido.radom.pl 
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V. Opłaty: 

1. Opłata za wystawione zwierzęta: 

- gołębie - 10 pln za szt. 

- woliera - 100 pln 

- woliera własna - 40 pln 

- bilet wstępu - 15 pln 

- katalog - 10 pln 

- oczko wymiany materiału hodowlanego - 20 pln 

 

VI. Ocena sędziowska: 

 

1. Skład komisji ustala Zarząd Związku w uzgodnieniu z Prezydium 

Kolegium Sędziowskiego. 

2. Ocena gołębi odbywać się będzie w oparciu o istniejące wzorce gołębi 

rasowych. 

3. W czasie trwania oceny na sali wystawowej mogą znajdować się tylko 

sędziowie, asystenci oraz osoby wyznaczone przez organizatora. 

4. Sędziowanie odbywa się na kartach ocen. 

5. Decyzja sędziów jest ostateczna. Sędzia na kartach ocen nie ma prawa 

dokonywać poprawek. W przypadku pomyłki sędzia otrzyma nową 

czystą kartę. 

6. Za zgodność kart zbiorczych z kartami indywidualnymi odpowiada 

gospodarz wystawy i sędziowie oceniający gołębie. 

 

 

VII. Zastrzeżenia organizatora: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia gołębi chorych lub 

zgłoszonych po terminie. 

2. Organizator nie odpowiada za padnięte gołębie nie z winy 

organizatora. 

3. Za zaginione gołębie właściciel otrzyma odszkodowanie w wysokości 

100zł. 

4. Za wyjęcie gołębia przed zakończeniem wystawy hodowca zapłaci 

kwotę w wysokości 20zł. 

5. Na terenie sali wystawowej nie wolno palić tytoniu oraz spożywać 

alkoholu. 

6. Osoby zakłócające porządek będą usuwane z sali wystawowej. 

7. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z sędziami w sprawach oceny 

gołębi. 

8. Wystawca może złożyć pisemny wniosek do obserwatora wystawy 

odnośnie nieprawidłowego wysędziowania gołębi biorących udział w 

konkursie. 

9.  
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VIII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Każdy wystawca otrzymuje katalog oraz kartę wstępu 

2. Pierwsze trzy miejsca w konkursie danej rasy nagrodzone będą 

pucharami i dyplomami oraz zwycięzcy w rasie. 

 

 

                                                               

 

  Komitet Organizacyjny. 


