POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGI INWENTARZA

Instrukcja oceny drobiu rasowego

I. WSTĘP
§ 1.
1. Celem niniejszej instrukcji jest ujednolicenie zasad oceny
pokrojowej drobiu rasowego ( kur, perlic gęsi, indyków, kaczek,
pawi, bażantów, kuropatw, przepiórek).
2. Treść instrukcji jest zgodna z „ Regulaminem Wystaw, oraz
Regulaminem Prezydium Kolegium Sędziów.
3. Prawo do oceny mają sędziowie czynni posiadający uprawnienia
do oceny drobiu rasowego z podziałem na grupy od X do XIII i
specjalności od 18-26, będący w ewidencji Prezydium Kolegium
Sędziów..
4. Sędziowie zagraniczni, którzy posiadają potwierdzone
uprawnienia przez organizacje macierzyste zrzeszone w Federacji
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Europejskiej mogą za zgodą Prezydium Kolegium Sędziów oceniać
drób rasowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II. ZASADY OCENY
§2
1.
a.
b.
c.

Na wszystkich wystawach oceniany drób rasowy musi posiadać:
Zatwierdzony wzorzec,
Obrączki rozprowadzane przez Zarząd Główny PZHGR i DI,
Drób rasowy hodowców polskich zrzeszonych w Klubach
zagranicznych musi posiadać obrączki rozprowadzane przez
Zarząd Główny PZHGR i DI.
d. Drób rasowy hodowców zagranicznych zrzeszonych w Federacji
Europejskiej musi posiadać obrączki honorowane przez Federację
Europejską.
2. Sędziowie posiadający aktualne uprawnienia mogą oceniać drób
rasowy na wystawach:
a. Krajowych i wyższego rzędu zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
b. Regionalnych - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, jednak
na życzenie i odpowiedzialność organizatora wystawy, oraz za
zgodą zainteresowanego sędziego, można przydzielić do
oceny drób rasowy na który nie posiada uprawnień. Drobiu
rasowego zgłoszonego do takiej oceny nie może być więcej niż
10 szt. w jednej rasie.
c. Lokalnych - sędziowie mogą oceniać do 80szt. drobiu
rasowego i nie będą ściśle przestrzegane uprawnienia w
danych specjalnościach. Przydział ras do oceny leży wyłącznie
w kompetencji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i
organizatora wystawy w porozumieniu z sędzią oceniającym.
3. Dopuszcza się do oceny drób rasowy z hodowli sędziego
oceniającego, jednak oceniane eksponaty nie biorą udziału w
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konkursach i nagrodach, a na karcie oceny piszemy „PK (poza
konkursem)”
§3
1. Ocenę drobiu rasowego przeprowadzają niżej wyszczególnione
komisje:
a. Komisja jednoosobowa.
b. Komisja sędziowska – ilość sędziów w komisji zależy od
organizatora wystawy.
§4
1. Maksymalna stawka dzienna ocenianego drobiu rasowego
wynosi:
a. Do 100 szt. jeśli ocena dotyczy 1-2 ras.
b. Do 80 szt. jeśli ocena dotyczy kilku ras.
§5
1. Zasady komisyjnego oceniania:
a. Wszystkie ptaki należące do tej samej rasy powinny być
oceniane przez jednego sędziego, lub jedną komisję.
b. Wyjątek stanowi duża liczba wystawianych ptaków w jednej
rasie, przekraczająca normy ustalone w § 4 pkt 1a. W tym
przypadku Przewodniczący Komisji Sędziowskiej dzieli
stawkę w danej rasie i przydziela do oceny sędziom
(komisjom).
c. Sędziowie z ocenianej stawki wybierają po 10 szt. najlepszych
ptaków.
d. Ocena końcowa jest średnią oceną z pracy komisji.
§6
1. Przed przystąpieniem do oceny poszczególnych ras należy:
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2.

4.
5.

6.

a. Przejrzeć całą stawkę ocenianej rasy
b. Określić poziom reprezentowany w danej rasie.
c. Wytypować najlepsze pokrojowo ptaki.
Każdy ptak oceniany jest według wzorca obowiązującego dla
danej rasy drobiu rasowego zatwierdzony przez Prezydium
Kolegium Sędziów.
W przypadku braku wzorca danej rasy we ”Wzorcach Polskich”
drób rasowy nie oceniamy, a na karcie oceny piszemy „Pokaz”.
Ocenę drobiu rasowego przeprowadza się metodą punktowoopisową w 100 stopniowej skali zgodnie z kryteriami
wyszczególnionymi w „Karcie Oceny Drobiu”.
Za każą wadę w rasie przyznaje się punkty karne – ujemne, które
po zsumowaniu odejmuje się od 100.
§7

1. Za wadliwe cechy pokrojowe odejmuje się:
a. Nieznaczne wady
1 pkt.
b. Małe wady
1 – 2 pkt.
c. Duże wady
1 – 5 pkt.
d. Wady dyskwalifikujące - 6 i więcej pkt.
e. .Sędzia oceniający jest zobowiązany oprócz części kary
punktowej wypełniać część opisową. W przypadku
stwierdzenia dużej wady, wady dyskwalifikującej u
ocenianego ptaka, sędzia jest zobowiązany do uzasadnienia
swojej decyzji w dziale „Wady”
f. W przypadku wystawienia ptakowi oceny wybitnej 96pkt. lub
doskonałej 97pkt. werdykt należy zatwierdzić u
Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej (dwie pieczątki na
karcie oceny).
g. Drób rasowy otrzymujący za jeden z elementów pokroju
rasowego od 3 – 5 pkt. ujemnych nie może otrzymać oceny
„Wybitny” lub „Doskonały”.
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2. W przypadku stwierdzenia większej lub mniejszej obrączki niż
podana we wzorcu dla danej rasy drobiu rasowego, zdejmujemy
po jednym punkcje ujemnym za każdy numer obrączki w karcie
oceny w rubryce (opieka hodowlana). W przypadku zdjęcia
obrączki drób rasowy dyskwalifikujemy.
.

III WADY WYKLUCZAJĄCE Z OCENY
§8

1. Z oceny wyklucza się drób rasowy z objawami degeneracji
zwyrodnienia i kalectwa. Ptaki chore (np. mocno widocznym
świerzbowcem), mocno zabrudzone, krzywy mostek, krzywe
palce lub źle rozstawione, krzywy dziób, krzywy ogon, krzywy
lub wypukły grzbiet, inny typ grzebienia niż podany we
wzorcu. Zachodzące lotki II rzędu na lotki I rzędu. Wywinięte
lotki I rzędu na zewnątrz. Inna barwa zausznic, skoków,
palców, dzioba, i skóry twarzy, niż podana we wzorcu dla
danej rasy. Ptaki które mają podcięte skrzydła, są ufarbowane,
mają kaczy chód, nogi są ułożone w kształcie litery „O” lub „X”
, mają błonę miedzy palcami ( oprócz drobiu wodnego). A u
ptactwa wodnego nożycowe skrzydła i łyżkowaty dziób u
kaczek

IV NALEŻY OCENIAĆ, ALE PTAKI NIE BIORĄ UDZIAŁU W
KONKURSACH I NAGRODACH
§9
1. Ptaki niewłaściwie zgłoszone, źle wystawione
2. Ptaki nie z własnej hodowli.
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3. Ptaki za późno przywiezione lub osadzone w czasie trwania
oceny.

V BEZ OCENY, ALE Z ODPOWIEDNIĄ ADNOTACJĄ
§ 10
1. Ptaki zaobrączkowane obrączkami niezatwierdzonymi przez
Zarząd Główny PZHGR i DI np. HGR lub EU.
2. Ptaki bez obrączek.

III. DOKUMENTACJA
§ 11
1. Karta oceny z logo PZHRG i DI, zbiorcze protokoły oceny,
zestawienie kolekcji, zestawienia zdobytych tytułów są
dokumentami zastrzeżonym przez Zarząd PZHGR i DI
2. W wyżej wymienionych dokumentach zabrania się bez zgody
Zarządu PZHGR i DI dokonywać wszelkiego rodzaju zmian ( np.
reklam, logo itp.).
3. Sędzia (Komisja) wypełnia, zatwierdza i podpisuje następujące
dokumenty:
a. Wypełnia Kartę Oceny Drobiu – numer obrączki, punkty
karne, suma punktów ujemnych, zalety, zalecenia, wady,
ocena, uwagi i podpis.
b. Wypełnia zbiorcze protokół oceny drobiu rasowego i
podpisuje.
c. Zatwierdza i podpisuje - zestawienie kolekcji, zbiorczą listę
zdobytych tytułów(Zwycięzca w rasie, Wyróżniony w rasie,
lub Najlepszy w rasie).
6

4. Sędzia (Komisja) dokonuje oceny bezpośrednio na „Karcie Oceny
Drobiu”, która jest podstawowym dokumentem opisowym.
Niezależnie czy kartę wypisuje bezpośrednio sędzia czy asystent,
za wypisanie karty odpowiedzialny jest sędzia. Kartę w czasie
trwania oceny, można w przypadku pomyłki wypisać powtórnie,
załączając źle wypisaną kartę do protokołu. Kartę oceny sędzia
(Komisja) ma obowiązek podpisać i podbić imienną pieczątką.
5. Po zakończeniu oceny i oddaniu karty oceny, sędzia musi pozostać
przez 2 godziny do dyspozycji organizatora wystawy, chyba, że
organizator wcześniej zwolni sędziego.
6. Na podstawie wypełnionych i podpisanych „Kart Ocen”,
„Zbiorczych Protokołów Oceny Drobiu Rasowego” organizator
wystawy wypełnia:
a. Listy zbiorcze zdobytych tytułów - „Zwycięzca w Rasie”
„Wyróżniony w Rasie”, lub „Najlepszy w rasie”.
b. Zestawienie zdobytych kolekcji.
7. Po zdaniu „Kart Oceny”- nie wolno wprowadzać zmian na kartach
ocen, lub wypisywać nowych kart.
8. Zasady przyznawania lokat za kolekcję i innych nagród określa
Regulamin Wystawy PZHGR i DI.
9. Ocena sędziego jest ostateczna i nie podważalna.
10. Karta Oceny Drobiu po zakończonej wystawie staje się własnością
wystawcy.
11. Kuraki i gołębie dzikie oceniane są na tych samych kartach oceny
co kury i perlice, lecz ocenia się je metodą oglądowo, a punkty z
oceny wpisujemy w nawiasie.
12. Ptaki wodne oceniane się na kartach do ptactwa wodnego, lecz
ocenia się je metodą oglądową a ocenę wpisujemy w nawiasie.
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V. UWAGI KOŃCOWE
§ 12
1. Jeżeli w klatce wystawowej znajdują się dwa ptaki to jeden z nich
musi być oznaczony plastikową obrączką.
2. Do obowiązków Organizatora wystawy należy spisanie obrączek
na kartach przyjęcia i wpisanie do katalogu wystawy.
3. Po przybyciu na salę wystawową sędzia powinien:
a. Zgłosić swoją obecność Organizatorowi wystawy.
b. Sprawdzić u Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej czy lista
sędziowska została zatwierdzona przez Prezydium Kolegium
Sędziów.
c. Sprawdzić czy przydzielony drób do oceny jest zgodne z
posiadanymi uprawnieniami sędziowskimi.
4. W trakcje oceny drobiu sędzia musi posiadać fartuch ochronny.
5. Unieważnia się wszelkie dotychczasowe „Instrukcje Oceny
drobiu”
6. Niniejsza „Instrukcja Oceny Drobiu Rasowego wchodzi w życie z
dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PZHGR i DI.
Przewodniczący Kolegium Sędziów
Edward Gersztyn
Instrukcję oceny drobiu rasowego wraz z załącznikami zatwierdzono na
posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGR i DI. w Kielcach dnia 01 sierpnia
2014r.
Prezes PZHGR i DI.
Jan Pajka
Załączniki
Karta Oceny Drobiu
Karta Oceny Ptactwa Wodnego
Zbiorczy Protokół Oceny Drobiu Rasowego.
8

Nr klatki:
Kafig nr:
Nr obrączki:
Ring nr:
Płeć
Geschlecht

KARTA OCENY
DROBIU
BEWERTUNGSKARTE

Wystawca/ Aussteller

………………………………….……

Rasa/ Rasse
1

………………..………..
…………….…………..
………………….……..
O
C
E
N

A

Elementy rasowości
Elemente der Rasse
Budowa, postawa, tułów
Körperbau, Haltung, Stamm

2

Głowa, dziób, oczy
Kopf, Schnabel, Augen

3

Grzebień, zausznice, dzwonki
Kamm, Ohrringe, Kalipen

4

Gardło, szyja
Kehlausschnitt, Hals,

5

Grzbiet, skrzydła, ogon
Zurück, Fligel, Schwanz

6

Pierś, brzuch, nogi
Brust, Bauch, Beine

7

Barwa upierzenia, połysk, natężenie
Gefiedefarbe, Glanz, Intensität

8

Upierzenie , rysunek, struktury upierze.
Gefieder, Zeichnung, Struktur de federn

9

Wygląd ogólny, opieka hodowlana
Allgemiine Aussehen, Pflege

10

Masa ciała g
Gewicht g

Punkty ujemne
Minuspunkte

Uwagi
Aufmerksamkeiten
Zalety/Vorzüge

X
Zalecenia / Empfehlungen

Wady / Mangel

X
X X

Suma punktów ujemnych
Summe der Minuspunkte
Komisja sędziowska/Richterkommission

Klasyfikacja / Punkttable
97-100 Doskonały
-DS(V)
96
Wybitny
-W(Hr)
93-95
Bardzo dobry -Bd(Sg)
91-92
Dobry
-D(G)
90
Zadawalający -Z(B)
0-89 Niezadawalający-N(0)
0 Bez oceny
-Bo(0)

Pieczątka i podpis
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Nr klatki:
Kafig nr:
Nr obrączki:
Ring nr:
Płeć
Geschlecht

………………..………..
…………….…………..
………………….……..

KARTA OCENY
PTACTWA WODNOGO
Wystawca/ Aussteller

BEWERTUNGSKARTE
………………………………….……

Rasa/ Rasse
Elementy rasowości
Elemente der Rasse
Budowa, postawa, tułów
1
Körperbau, Haltung, Stamm
Głowa, dziób, oczy
2
Kopf, Schnabel, Augen
Szyja, Plecy
3
Hals, Zurὓck
Piersi, Skrzydła
4
Brust, Flige
Brzuch, Podbrzusze
5
Bauch, Unterbauch
Upierzenie , rysunek, struktury upierze.
6
Gefieder, Zeichnung, Struktur de federn
Barwa upierzenia, połysk, natężenie
7
Gefiedefarbe, Glanz, Intensität
Uda, Nogi, Ogon
8
Erfolg haben, Beine, Schwanz
Wygląd ogólny, opieka hodowlana
9
Allgemiine Aussehen, Pflege
Masa ciała g
10
Gewicht g
Suma punktów ujemnych
Summe der Minuspunkte

O
C
E
N

Punkty ujemne
Minuspunkte

A
Uwagi
Aufmerksamkeiten
Zalety/Vorzüge

X
X
X

Zalecenia / Empfehlungen

Wady / Mangel
X
X

X

Klasyfikacja / Punkttable
97-100 Doskonały
-DS(V)
96
Wybitny
W(Hr)
93-95
Bardzo dobry Bd(Sg)
91-92
Dobry
-D(G)
90
Zadawalający -Z(B)
0-89 Niezadawalający-N(0)
0 Bez oceny
-Bo(0)

Komisja sędziowska/Richterkommission

Pieczątka i podpis
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ZBIORCZY PROTOKÓŁ OCENY DROBIU RASOWEGO
Na wystawie w
………………………………………………………………………………………………….
dnia ………………………………….
Lp.

Numer Nazwisko Rasa
Numer Otrzymał
Kolor Płeć
klatki wystawcy drobiu
obrączki punktów

1
2
3
4
5
6
7
8

Podpis i pieczęć sędziego (komisji sędziowskiej)
1 ………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………
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Zwycięzca

Uwagi
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