REGULAMIN 65 KRAKOWSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH 8-9 STYCZNIA 2022 r.
•

ORGANIZATOR
Komitet Organizacyjny Wystawy powołany przez Krakowski Związek Hodowców
Gołębi Rasowych.

•

TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY
65 Krakowska Wystawa Gołębi Rasowych odbędzie się dnia 8-9 stycznia 2022 r. na terenie
Centrum Sportu i Rekreacji PK al. Jana Pawła II w Krakowie

•
•
•
•

PROGRAM
Przyjęcie eksponatów-piątek 7 stycznia 2022 r. w godzinach 6:00-9:00
Ocena eksponatów przez Komisję Sędziowską - piątek 07.01.2022 r. od godz. 9:30
Wystawa dla zwiedzających będzie czynna w dniach:
• Sobota 08.01.2022 r. od godz. 8:00 do 14:00
• Niedziela 09.01.2022 r. od godz. 8:00 do 13:00

•

Zakończenie wystawy i wydawanie eksponatów:
Niedziela 09.01.2022 r. od godz. 13:15

•

Podczas wystawy odbędzie się pokaz gołębi stanowiących nadwyżki hodowlane w
godzinach od 7:00 do 14:00
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 stycznia 2022 r. o godz. 11:00
podczas trwania wystawy.
Spotkanie wystawców (poczęstunek) w dniu 8 stycznia 2022 r., (sobota) godzina
13:30 sala restauracyjna

•
•

Wcześniejsze wydawanie eksponatów jest możliwe po dokonaniu opłaty 20 zł w pierwszym dniu
wystawy tj.: 08.01.2022 r. oraz 10 zł w drugim dniu wystawy tj.: 09.01.2022 r.
OPŁATY

IV.
•

Opłata wpisowa - 40 PLN (w tym katalog, karta wstępu)

•

Opłata za oczko* wystawowe w rasie PDL - 20 PLN

•

Opłata za oczko* wystawowe w pozostałych rasach - 15 PLN

•

Oczko na giełdzie- jeden dzień - 20 PLN

•

Bilet wstępu- dorośli - 20 PLN (w tym katalog; kobiety i dzieci bezpłatnie)

•

Reklama w katalogu cała strona - 100 PLN

•

Reklama w katalogu pół strony - 50 PLN

* w oczku wystawowym umieszczany jest jeden eksponat
•

ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW
Dniem zakończenia przyjmowania zgłoszeń wraz z opłatą jest 30 grudnia 2021 r.
Gołębie należy zgłaszać z opłatą na obowiązującym druku zaznaczając ilość gołębi
zgłoszonych do Konkursu - Wystawy - Pokazu podając numery obrączek potwierdzone
przez Macierzysty Związek.

Zgłoszenia i opłaty przyjmują:
Mariusz Siwek – tel. 660 573 322
Tomasz Włodarczyk – tel. 502 374 098
zgłoszenia w formie elektronicznej: kzhgr@onet.pl – po wysłaniu zgłoszenia proszę o
informację do: Marcin Cichy tel. 696 122 641

Zgłoszone na wystawę zwierzęta muszą być zdrowe (posiadać świadectwo szczepienia).
Zwierzęta z objawami chorobowymi nie będą przyjęte, a w przypadku wystąpienia takich
objawów w czasie wystawy będą usunięte do izolatki.
Eksponaty nie zgłoszone w określonym terminie lub bez opłat nie będą honorowane (w wyjątkowych
przypadkach mogą być przyjęte na Wystawę w ramach wolnych miejsc, lecz nie będą umieszczone w
katalogu wystawy i nie będą poddane ocenie).

VI. Wystawcy i warunki uczestnictwa
Udział w wystawie biorą Hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Rasowych i Drobnego
Inwentarza, wystawiający w Konkursie i Wystawie gołębie własnego chowu, posiadające
znormalizowane obrączki rodowe rozprowadzane przez PZHGRiDI. Wystawca może wystawić
dowolną ilość eksponatów.
VII. Komisja Sędziowska
Ocenie poddane będą gołębie, których wzorce zatwierdzone są przez PZHGRiDI. Ocena
przeprowadzona będzie w dniu 7 stycznia 2022 r., przez Komisje Sędziowskie, których werdykt i
ocena jest ostateczna. Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Regulaminie Kolegium Sędziów i w oparciu o obowiązujące wzorce oceny.
VIII. Rodzaje konkurencji
Kolekcje - konkurs kolekcji odbędzie się pod warunkiem wystawienia w tej samej rasie minimum
trzech kolekcji (kolekcja 4 szt.) przez trzech różnych wystawców. Wystawca może wystawić dowolną
ilość gołębi w rasie, a cztery najwyżej ocenione eksponaty będą stanowić kolekcję konkursową. Tytuł
zwycięskiej kolekcji przypada kolekcji z najwyższą ilością punktów. W przypadku uzyskania przez
dwie lub więcej kolekcji tej samej liczby punktów, w wyznaczeniu miejsca bierze się pod uwagę
kolejno
kolekcję
ze:
„ Zwycięzcą w rasie”, z „Wyróżnionym w rasie”, z najwyżej ocenionym gołębiem lub według wskazania
sędziego.
Wystawa - gołębie z wyłączeniem ras PDL (wyłącznie rocznik 2021), a pozostałe rasy do czterech lat.
Hodowca może wystawić dowolną ilość gołębi w każdej rasie.
Pokaz - gołębie nie posiadające polskiego wzorca i nie pochodzące z własnej hodowli lub gołębie
wskazane przez hodowcę mogą być wystawione bez prawa oceny sędziowskiej, a na karcie
sędziowskiej oraz w katalogu będzie umieszczona adnotacja POKAZ. Gołębie w pokazie nie będą
nagradzane.
Tytuł „Zwycięscy w Rasie” (ZW) otrzyma najwyżej oceniony gołąb (eksponat), jeżeli wystawianych
będzie minimum 12 szt. gołębi (eksponatów) w danej rasie przez co najmniej 3 wystawców.
Tytuł „Wyróżniony w Rasie” (WR) otrzyma najwyżej oceniony gołąb (eksponat), jeżeli wystawianych
będzie minimum 8 gołębi (eksponatów) w danej rasie przez co najmniej 2 wystawców. W przypadku
dużej stawki eksponatów w danej rasie mogą być przyznane dodatkowe tytuły.

Tytuł „Najlepszy w Rasie” (NR) otrzyma gołąb (eksponat) w przypadku wystawiania przez jednego
wystawcę minimum 6 sztuk gołębi (eksponatów) danej rasy.
IX. Postanowienia Końcowe
Eksponaty muszą być dostarczone w miejsce wystawy na koszt właściciela w terminie
wyznaczonym przez organizatora. Eksponaty hodowców z poza Krakowskiego Związku winny
posiadać zaświadczenie weterynaryjne o odbytych szczepieniach lub oświadczenie hodowcy o
przeprowadzeniu szczepień. Na wystawie gołębie poddane będą przeglądowi weterynaryjnemu, a
podejrzane o chorobę będą izolowane i nie do puszczone do wystawy.
Wystawca zobowiązuje się do terminowego dostarczenia eksponatów i odebrania ich po
zakończeniu wystawy, zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania.
Zoobowiązuje się również do godnego zachowania się oraz nie wszczynania burd i dyskusji z
organizatorami czy sędziami.
Decyzje sędziowskie są ostateczne. Wystawca może wnieść na piśmie zażalenie na ocenę
sędziowską składając to pismo na ręce Sędziego Obserwatora lub Organizatora Wystawy, nie wpłynie
ona jednak na zmianę werdyktu sędziowskiego. Zażalenie winno wpłynąć do godziny 13-tej
pierwszego dnia wystawy.
Komitet Wystawy przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte na wystawę eksponaty i w
przypadku zaginięcia lub padnięcia z winy organizatora zostanie wypłacone odszkodowanie w
wysokości 100 złotych. Organizator nie odpowiada za gołębie padłe nie z winy organizatora.
Organizator nie odpowiada za gołębie znajdujące się na giełdzie.
Organizator zapewnia na wystawie karmę, nadzór weterynaryjny oraz całodobową ochronę
prezentowanych eksponatów.
Po otwarciu wystawy nie mogą być wnoszone na nią gołębie, klatki, torby, czy kosze służące
do przenoszenia eksponatów ani żadne inne przedmioty służące do transportu zwierząt.
Na terenie wystawy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i zachowujące się nieodpowiednio
będą usunięte z terenu wystawowego przez służby porządkowe. Nie przestrzeganie regulaminu przez
członków KZHGR będzie rozpatrywane prze Sąd Koleżeński Związku.
Komitet Organizacyjny

