
                              
                                                                  REGULAMIN 
              XX JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH,         
                                     DROBNEGO INWENTARZA,  KRÓLIKÓW
                                                                           oraz                                                                                   
                   KONKURSU GÓRNOŚLĄSKIEGO GARŁACZA KORONIASTEGO
                                                               .
                                                  PIETROWICE WIELKIE 2022 

1. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza  
z siedzibą w Pietrowicach Wlk.

2. Wystawa odbędzie się w Pietrowicach Wielkich ul. 1 maja 8 b w dniach 15-16.10.2022 r
3. Opłaty

        Opłata wpisowa 30 zł. ( w tym karta wstępu oraz katalog wystawy)
                 Za wystawiane eksponaty  – 6 zł/szt. (gołębie, króliki.)
                                                                10 zł wolierka ( drób 1,1 lub 1,2)

4. Kartę zgłoszenia  wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty (kserokopia) należy przesłać na adres: 
Ireneusz Knura   ul. Raciborska 76, 47-480 Maków  tel. 608 353 983    Ireneusz.Knura@gmail.com         

           Wpłatę należy uiścić  na w/w adres lub na  konto: 31 8475 1016 3002 0006 1434 0001    ( na nazwisko  
           Ziobrowski Marian)      należy dostarczyć do 30.09.2022 r  
           (przy wkładaniu zwierząt wymagane zaświadczenie weterynaryjne) 
           
         ZGŁOSZENIEM ZWIERZĄT NA WYSTAWĘ, WYSTAWCA WYRAŻA ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ   
         SWOICH DANYCH W KATALOGU WYSTAWY.(Imię i Nazwisko, adres zam. num. Tel.)    
    

Plan wystawy
                 Przyjmowanie zwierząt 13.10.2022 r (czwartek) od godz. 16.00 do godz. 20.00
                                                        14.10.2022r  (piątek ) od godz.7.00 do godz. 9.00
                                                Ocena zwierząt 14.10.2022 r  od godz.9.00
                                                Zwiedzanie wystawy 15.10.2022 r w godz. 8.00-17.00
                                                                                   16.10.2022 r w godz. 7.00-15.00

                         Wręczenie nagród 16.10.2022 r niedziela o godz.14.00 

5. O godz. 15.00 nastąpi zamknięcie wystawy dla zwiedzających, i wszyscy zostaną wyproszeni z hali, 
następnie wystawcy zostaną wpuszczeni ze swoimi koszami transportowymi do wyjęcia swoich 
zwierząt.

            Nikt nie opuszcza hali wystawowej do momentu wyjęcia wszystkich eksponatów z klatek        
            wystawowych, i potwierdzenia że nikomu nie zaginął żaden eksponat wystawowy.
     6.    W wystawie mogą brać udział hodowcy zrzeszeni w EE: w związkach i klubach należących do
            PZHGRiDI oraz zaproszeni hodowcy zagraniczni,

7. Na wystawę będą przyjmowane zwierzęta wszystkich ras posiadające : znormalizowaną obrączkę            
        rodową, lub inne znaki rodowe (króliki), zatwierdzone przez Polski Związek wzorce.
8. Uprawnienia i obowiązki wystawców:

           · wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów zdrowych w ustalonym terminie,
             oraz do ich terminowego odbioru po zakończeniu wystawy;
           · wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny, oraz nagrody ustalone przez organizatora.

9. organizator wystawy:
-zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia eksponatów chorych.

         · nie odpowiada za eksponaty padłe podczas wystawy nie z winy organizatora;
         · nie odpowiada za zwierzęta wystawione na giełdzie;
         · wypłaci odszkodowanie (kwotę ustala komitet organizacyjny wystawy max. kwota 100zł ) za eksponaty  
            zaginione lub padłe z winy Organizatora.

10. Ocena sędziowska
a) Champion wystawy (CHW)– w danej grupie zwierząt otrzymuje eksponat, wybrany z pośród 

wszystkich ras w których otrzymał najwyższą ocenę w danej rasie i został wybrany przez 
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trzyosobową komisję sędziowską. Champion wystawy zostaje wybrany z pośród gołębi, drobiu
rasowego (3) i królików (2 -samiec i samica).

       b)  Gołębie: 
             -Tytuł zwycięzca w rasie otrzyma gołąb z 94 pkt. (lub więcej) jeśli w danej  
             rasie wystawionych zostanie 12 szt. Przez trzech wystawców.
             -Tytuł wyróżniony w rasie otrzyma gołąb z 94 pkt. (lub więcej) jeśli w danej      
                rasie wystawionych zostanie 8 szt.
             - kolekcje I, II, III zostaną przyznane jeśli w danej rasie wystawionych jest minimum 12 szt. Przez         
             trzech wystawców, którzy wystawią po 4 szt. zwierząt i uzyskają  pozytywne oceny sędziowskie. 
        c) Drób
            Kury:
                 -Tytuł zwycięzca w rasie otrzyma ptak z 95 pkt. (lub więcej) jeśli w danej rasie           
                   wystawionych zostanie 9 szt. przez co najmniej trzech wystawców.
                 - Tytuł wyróżniony w rasie otrzyma ptak z 94 pkt. (lub więcej) jeśli w danej      
                    rasie wystawionych zostanie 6 szt.
                - kolekcje I, II, III, dla trzech najwyżej ocenionych wolier drobiu o pełnej obsadzie (1,2)
                - Pozostały drób, w zależności od ilości zgłoszonych zwierząt. Według uznania sędziego.  
                  
      d) Króliki: Wystawiane  pojedynczo lub w kolekcjach K-4 (4 sztuki pochodzące  maksymalnie z dwóch
                       miotów)w wieku co najmniej 4 miesięcy dla ras karłowatych i małych            
                       oraz 5 miesięcy dla ras średnich i dużych.
                
                -Tytuł zwycięzca w rasie otrzymuje królik z 95 pkt. (lub więcej) jeśli w danej rasie           
                  wystawionych zostanie 8 szt. przez co najmniej dwóch wystawców.
                - Tytuł wyróżniony w rasie otrzyma królik z 94 pkt. (lub więcej) jeśli w danej rasie             
                  wystawionych zostanie 6 szt. przez co najmniej dwóch wystawców.
                - kolekcje I,II,III dla trzech najlepszych kolekcji królików.

Sprzedaż zwierząt na wystawie tylko za pośrednictwem organizatora. Zwierzęta do sprzedaży powinny być 
oznaczone w zgłoszeniu z podaniem ceny. Organizator doliczy prowizję w wysokości 10 % podanej ceny.

             KONKURS GARŁACZA GÓRNOŚLĄSKIEGO KORONIASTEGO

            CHAMPIONEM  W RASIE   zostaje gołąb, który otrzymał najwyższą ocenę.
        ZWYCIĘZCĄ W KOLORZE zostaje gołąb z najwyższą punktacją spośród min. 6 szt.  w każdej z grup: , a) białolotych, b) 
tygrysowatych, c) sroczych, d) jednokolorowych -czarnych, czerwonych, żółtych, białych,  e) szymli niebieskopłowych i 
niebieskich, f) szymli żółtopłowych i czerwonopłowych, g) żółtopłowych i niebieskich, h) niebieskopłowych i grochowych

        W przypadku dużej ilości gołębi w danym kolorze mogą zostać dodatkowo przyznane WYRÓŻNIENIA
        ZWYCIĘZCĄ MŁODZIEŻY zostaje gołąb z najwyższą punktacją spośród min. 6 szt. gołębi młodych.

    Uwaga: W przypadku ocen o równej punktacji tytuł zostanie przyznany na podstawie  wskazania  sędziego.

         KOLEKCJE od I - V. Kolekcja konkursowa to 4 najwyżej ocenione gołębie jednego wystawcy, spośród wszystkich 
wystawionych  przez niego  gołębi w tej rasie. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu Kolekcji jest wystawienie co najmniej 40 
szt. gołębi, przez co najmniej 3 wystawców,  u których kolekcja spełnia powyższe wymagania. O kolejności kolekcji decyduje suma
punktów 4 najwyżej ocenionych gołębi.  W przypadku, gdy suma punktów jest taka sama, bierze się pod uwagę kolejno: kolekcję ze
zwycięzcą w rasie, kolekcję z najwyżej punktowanym gołębiem, wskazanie Komisji Sędziowskiej.

                                                                                                                              
                                                                                                                                           

                                                                                                                                    Komitet Organizacyjny


