REGULAMIN
XXI Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza Chełmża 2023
11-12 lutego 2023
I. ORGANIZATOR WYSTAWY
Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych

II.MIEJSCE I TERMIN WYSTAWY
1.

Wystawa odbędzie się 11-12 lutego 2023 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. gen. J. Hallera 17A w Chełmży.

2.

Osadzenie zwierząt:
 od czwartku 9.02.2023 r. godz. 16:00 do piątku 10.02.2023 r. godz. 08:30

3.
4.

Ocena zwierząt przez Komisję Sędziowską: 10.02.2023 r. od godz. 9:00
Otwarcie wystawy dla zwiedzających:
 sobota
11.02.2023 r. godz. 8:00 - 18:00
 niedziela 12.02.2023 r. godz. 8:00 - 14:00

5.

Spotkanie wystawców z organizatorem i wręczenie nagród przez Komitet Honorowy Wystawy w
niedzielę 12.02.2023 r. o godz. 12:00.
Zakończenie wystawy i wydawanie zwierząt dnia 12.02.2023 r. od godz. 14:00

6.

III.ZASADY OGÓLNE
1. Wystawcami mogą być wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarza oraz hodowcy zagraniczni będący członkami organizacji uznanych przez
Federację Europejską.
2. W wystawie mogą brać udział zwierzęta wszystkich uznanych przez PZHGRiDI ras, posiadające jedną
obrączkę rodową o rozmiarze przewidzianym dla danej rasy zgodnie z wzorem uznanym przez
PZHGRiDI.
3. Zwierzęta nie posiadające polskiego wzorca lub posiadające obrączki niezgodne z wzorem PZHGRiDI
mogą być wystawione bez prawa oceny sędziowskiej a w karcie oceny i w katalogu będzie umieszczony
zapis „POKAZ”.
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IV.NAGRODY
1. Gołębie i drób:
Nagrody indywidualne:
 Champion w rasie (CH)– tytuł ten otrzyma zwierzę, które otrzyma ocenę 96 lub 97pkt. i
werdykt zostanie zatwierdzony przez Przewodniczącego komisji sędziowskiej (dwie
pieczątki na karcie oceny), oraz wystawionych będzie minimum 12 szt. ocenionych
zwierząt w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców.
 Zwycięzca w rasie (ZW)– tytuł ten otrzymuje najwyżej ocenione zwierzę, które otrzymało
minimum 94 pkt. i zostało wystawionych co najmniej 8 szt. ocenionych zwierząt w danej
rasie przez trzech wystawców.
 Wyróżniony w rasie (W) – tytuł ten otrzyma najwyżej ocenione zwierzę, które otrzymało
minimum 93 pkt. i zostało wystawionych co najmniej 6 szt. ocenionych zwierząt w danej
rasie przez dwóch wystawców.
 Najlepszy w rasach ginących (NR) – tytuł ten otrzymuje najwyżej ocenione zwierzę z
polskich rasach ginących lub rzadko występujących na wystawach w danym rejonie. Tytuł
ten przyznaje organizator wystawy jeżeli zostało wystawione minimum 6 szt. ocenionych
zwierząt.
 W przypadku dużych stawek, istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród
„Champion w rasie”, „Zwycięzca w rasie” i „Wyróżniony w rasie” w obrębie jednej rasy.
Kolekcje /od I do III/
Kolejność lokat w konkursie kolekcji ustala się w następujący sposób:
 Sumuje się punkty z czterech najwyżej ocenionych zwierząt jednego wystawcy.
 Kolejność kolekcji ustala się w oparciu o łączną sumę punktów.
 W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej kolekcji, wyższe miejsce zajmuje
kolejno kolekcja:
o z championem, zwycięzcą lub wyróżnionym w rasie,
o z wyżej ocenionym zwierzęciem,
o z wyższą oceną kolejnego zwierzęcia.
 Przy równej punktacji i niemożności zastosowania powyższych zasad, kolejność kolekcji
ustala sędzia oceniający bez konieczności uzasadniania werdyktu.
2. Króliki i zwierzęta egzotyczne będą prezentowane tylko w ramach pokazu. (ocena królików
w przypadku zgłoszenia powyżej 30 szt.; nagrody przyznawane zgodnie ze wskazaniem sędziego)
3. Nagrody specjalne:
 CHAMPION WYSTAWY Chełmża 2023 - (wyłoniony spośród najwyżej ocenionych
„Champion w rasie”)
 NAJLEPSZA KOLEKCJA WYSTAWY Chełmża 2023 – (kolekcja z najwyższą
punktacją w przypadku kilku kolekcji z jednakową ilością punktów rozstrzyga
losowanie)
 Nagrody uznaniowe dla hodowców wystawiających zwierzęta nie objęte oceną
sędziowską np. zwierzęta futerkowe i ptaki egzotyczne.

V.ZGŁOSZENIE ZWIERZĄT NA WYSTAWĘ
1. Zgłoszenie z potwierdzeniem przelewu lub przekazem pieniężnym przesłać na adres:

Agata Sarnecka
ul. Kościuszki 2
87-213 Ryńsk
tel. 798-751-483
Opłaty na konto:
Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych
numer

27 9484 1033 2319 1804 5208 0001

2. Zgłoszenia należy przesłać do dnia: 20.01.2023 r.
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VI.OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYSTAWIE

1. Opłata wpisowa
2. Opłata za gołębia, drób, królika
3.
4.
5.

- 40,00 PLN
- 8,00 PLN

Opłata za wyjęcie zwierzęcia podczas trwania wystawy (niedziela)
Opłata za oczko na hali wymiany nadwyżek hodowlanych
Bilet wstępu (opłata dotyczy mężczyzn od 18 roku życia)

- 20,00 PLN
- 10,00 PLN
- 10,00 PLN

WSTĘP WOLNY

6. Kobiety i dzieci

VII.KOMISJA SĘDZIOWSKA
1.
2.
3.
4.

Oceny sędziowskiej dokonają sędziowie posiadający uprawnienia nadane przez PZHGRiDI.
W czasie oceny w hali wystawowej mogą być obecni jedynie sędziowie, asystenci i osoby
niezbędne do funkcjonowania wystawy.
Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny.
Wszelkie zastrzeżenia co do oceny sędziowskiej należy zgłosić wyznaczonemu przez
PZHGRiDI obserwatorowi wystawy dnia: 11.02.2023 r. do godz. 13:00

VIII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYSTAWCÓW
1.
2.
3.
4.

Wystawca otrzyma w kasie wystawy kartę wolnego wstępu oraz katalog.
Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami porządkowymi
organizatora.
Wystawca jest zobowiązany do terminowego dostarczenia i odbioru zwierząt.
Zwierzęta powinny być zdrowe.

IX.ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA
1.
2.
3.

4.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwierząt chorych, organizator nie
odpowiada za padłe zwierzęta nie z winy organizatora.
Za zwierzęta zaginione hodowca otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 PLN
W czasie trwania wystawy organizator zapewnia zwierzętom wyżywienie, nadzór
weterynaryjny oraz dozór przed kradzieżą. Dla zwierząt karmionych specjalnymi
mieszankami, pokarm dostarcza wystawca.
Obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie hali wystawowej.
Wystawcy biorący udział w wystawie wyrażają zgodę na: umieszczanie swoich danych
osobowych w Katalogu Wystawy i do celów związanych z organizacją wystawy,
wykonywanie zdjęć zwierząt oraz udostępnienie wizerunku wystawionych zwierząt w
katalogu, prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu. Niewyrażenie powyższej
zgody musi być wyraźnie zaznaczone w Karcie Zgłoszenia Eksponatów.

X. HALA WYMIANY NADWYŻEK HODOWLANYCH
Przy wystawie będzie czynna hala wymiany nadwyżek hodowlanych .

Wymiana zwierząt odbywać się będzie wyłącznie z klatek organizatora.
Hala wymiany nadwyżek hodowlanych czynna:



sobota
11.02.2023 r. godz. 8:00 - 18:00
niedziela 12.02.2023 r. godz. 7:00 - 12:00
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Członkowie Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych
serdecznie zapraszają do udziału w naszej wystawie
oraz
proszą o zawiadomienie innych kolegów hodowców.
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