REGULAMIN
1. Śląskiej Międzyzwiązkowej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików
14-15.XII. 2019 -EXPO SILESIA, SOSNOWIEC
I. ORGANIZATORZY WYSTAWY:
Organizator Wystawy :
- Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Katowicach oraz

Współorganizatorzy Wystawy:
-Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej
-Jaworznickie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza
-Mysłowickie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza
-Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza – Pietrowice Wielkie
-Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie
-Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach Dziedzicach
-Klub Hodowców Drobnego Inwentarza w Marklowicach
-Zabrzański Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Zabrzu
-Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie
- Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza Skrzyszów

Są to stowarzyszenia z województwa śląskiego, zrzeszone w Polskim Związku Hodowców
Gołębi Rasowych I Drobnego Inwentarza.
II. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY:
Wystawa odbędzie się w dniach 14-15.XII.2019r. w hali wystawowej Expo Silesia Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec.
III.PROGRAM WYSTAWY:
12.12.2019r. –czwartek godz. 1600-2000
13.12.2019r. –piątek
od godz. 900 14.12.2019r. –sobota
godz. 700 -1800
15.12.2019r. –niedziela godz. 700 -1400 godz. 1230
godz. 1400

- przyjmowanie zwierząt
-ocena klasyfikacyjna zwierząt
- ekspozycja wystawy
-wymiana nadwyżek hodowlanych
-ekspozycja wystawy
- wymiana nadwyżek hodowlanych
- wręczenie nagród
-zakończenie wystawy, wydawanie zwierząt

W programie wystawy również:
- zorganizowane wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli
-konkurs plastyczny dla dzieci
-konkurs dla zwiedzających- wybór Mistera wystawianych zwierząt
- pokazy iluzji i tresury gołębi ( sobota godz. 1500, niedziela godz. 1030 )
- stoiska handlowe ( gastronomiczne , z paszami i sprzętem hodowlanym, weterynaryjne)

IV. ORGANIZOWANE KONKURSY I MEMORIAŁY





Konkurs Memoriałowy im. Dominika Langiewicza o tytuł MISTRZA ŚLĄSKA 2019 w
kategorii „POLSKI POCZTOWY WYSTAWOWY”
Konkurs Memoriałowy im. Andrzeja Szczepańca
o tytuł MISTRZA ŚLĄSKA 2019 W HODOWLI KRÓLIKÓW
KONKURS o tytuł MISTRZA ŚLĄSKA 2019 w kategorii „ ŚLĄSKI TARCZOWY”
KONKURS w kategorii królików rasy REX i CASTOREX

V. OPŁATY WYSTAWOWE:
-Udział w wystawie (wpisowe)
35 zł
-Gołębie ( 1 szt.)
7 zł
-Drób (1 szt.))
7 zł
-Króliki (1 szt.)
7 zł
-Woliery wolnostojące ( własne)
50 zł ( POKAZ)
-Woliery wolnostojące (własne) dla związków - współorganizatorów Wystawy są bezpłatne
( dotyczy to także umieszczenie reklam, gadżetów itp.)
- Oczko (1 szt.) na sali wymiany nadwyżek hodowlanych - 10 zł /1 dzień
- Reklama w katalogu 1/2 strony
50 zł
- Reklama w katalogu 1 strona
100 zł
W ramach opłat za udział w wystawie Wystawca otrzymuje kartę wstępu oraz katalog.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Mogą być wystawiane: gołębie rasowe, drób rasowy : kury, perlice, indyki, kaczki, gęsi,
bażanty, pawie itp. oraz króliki - przez hodowców zrzeszonych w PZHGRiDI oraz
zaproszonych gości.
Za zgodą organizatora mogą być również eksponowane inne małe zwierzęta.
2.Zwierzęta powinny być oznakowane zgodnie z wymogami Federacji Europejskiej, w tym
Polskiego Związku, i tylko takie mogą uzyskać tytuł CHAMPIONA oraz rywalizować w
konkursach memoriałowych.
2.1 Udział w konkursie otwartym królików Rex i Castorex wg zamieszczonego Regulaminu dla
tej kategorii.
3.Czytelnie wypełnioną, kompletną Kartę Zgłoszenia zwierząt na 1. Śląską Wystawę Gołębi
Rasowych, Drobiu i Królików należy przesłać:
 na adres mailowy: tarczowy_slaski@op.pl . Wystawca powinien otrzymać
potwierdzenie mailowe o przyjęciu zgłoszenia. W przeciwnym razie należy dzwonić
pod nr tel. 501 589 424
 lub na adres pocztowy: Daniel Mamzerowski, Istebna 624, 43-470 Istebna. W celu
upewnienia się o przyjęciu zgłoszenia należy dzwonić pod nr tel. 501 589 424
4. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać na adres:
 Kazimierz Płaczkowski, ul. Borowa 4a/2, 41-706 Ruda Śląska tel. 32 340 23 95;
tel. kom. 692 975 679 lub na e-mail: biuro@sidecar.com.pl z dopiskiem „gołębie”

5.Wpłaty należy dokonać na konto Wojewódzkiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza w Katowicach- numer konta: 73 1050 1214 1000 0023 0188 5618
6.Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 30.11.2019 r.
7.Wystawca może dokonać zmiany zwierzęcia zgłoszonego na wystawę w obrębie tej samej
rasy.
8.Hodowca OBOWIĄZKOWO przy dostarczaniu zwierząt na wystawę składa ważne
zaświadczenie weterynaryjne z potwierdzeniem obowiązujących szczepień .
VII. OCENA ZWIERZĄT:
Oceny zwierząt dokona komisja sędziowska, składająca
się z
czynnych sędziów
posiadających uprawnienia w PZHGRiDI oraz sędziów zagranicznych, za zgodą Kolegium
Sędziów. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. W czasie pracy komisji
sędziowskiej wstęp na teren wystawy dla osób nie związanych z oceną jest zabroniony.
VIII. WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT:

Gołębie:
-Wystawiane mogą być gołębie wszystkich ras posiadających zarejestrowany wzorzec w
PZHGRiDI.
-Przeprowadzona będzie ocena indywidualna dla każdego gołębia.
-Przewiduje się trofea za zdobyte tytuły :
 CHAMPION ŚLĄSKA 2019 (CH) – ZWYCIĘZCA WYSTAWY W KAT. GOŁĘBIE
Tytuł ten może otrzymać gołąb z najwyższą oceną, ale nie niższą niż 97 pkt. W
przypadku jednakowej ilości pkt. o zwycięstwie decyduje komisja sędziowska przez
porównanie.
 Zwycięskie kolekcje - MISTRZ ŚLĄSKA 2019, I v-ce MISTRZ ŚLĄSKA 2019, II v-ce
MISTRZ ŚLĄSKA 2019
-Warunkiem odbycia się tego konkursu kolekcji jest uczestnictwo minimum 3 kolekcji
od co najmniej 3 wystawców w danej rasie. Do kolekcji zaliczane są cztery
pozytywnie ocenione gołębie jednego hodowcy z najwyższą oceną.
- W przypadku, gdy suma punktów w kolekcjach jest taka sama, bierze się pod uwagę
kolejno: kolekcję ze Zwycięzcą w Rasie, z Wyróźnionym, kolekcję z najwyżej
ocenionym gołębiem, wskazanie sędziego.
 ZWYCIEZCA W RASIE ( ZW)
Warunkiem przyznania tytułu ZW jest wystawienie w danej rasie minimum 12 szt. gołębi
przez dwóch lub więcej hodowców.
 WYRÓŻNIONY (W)
- Warunkiem przyznania tytułu W jest wystawienie gołębi:
*tylko przez jednego wystawcę w ilości nie mniejszej niż 6 szt.
*w przypadku nie przyznania ZW z powodu mniejszej ilości niż wymagana , pod warunkiem
wystawienia min. 6 szt.
*dodatkowo w przypadku dużych stawek gołębi w jednej rasie lub dużych stawek w kolorze

Regulamin
Konkursu Memoriałowego im. Dominika Langiewicza gołębi „POLSKI POCZTOWY
WYSTAWOWY” o tytuł MISTRZA ŚLĄSKA 2019
1. Do konkursu gołębi „Polski Pocztowy Wystawowy” należy zgłosić gołębie
z wyszczególnieniem starych i młodych.
2. Warunkiem odbycia konkursu jest uczestnictwo w każdej kategorii wiekowej min. 50
gołębi, 5 wystawców, 5 kolekcji .
3. Kolekcję tworzą 4 sztuki gołębi z najwyższą ilością punktów z całej stawki wystawianej
przez danego hodowcę.
W przypadku, gdy suma punktów w kolekcjach jest taka sama, bierze się pod uwagę kolejno:
kolekcję ze Zwycięzcą w Rasie, z Wyróżnionym, z najwyżej ocenionym gołębiem, wskazanie
sędziego.
4. Najlepsze trzy kolekcje w grupie gołębi starych i w grupie gołębi młodych otrzymają
trofea i następujące tytuły w tej kategorii:
 MISTRZ ŚLĄSKA 2019, I v-ce MISTRZ ŚLĄSKA 2019, II v-ce MISTRZ ŚLĄSKA 2019
Regulamin
Konkursu w rasie ŚLĄSKI TARCZOWY
o tytuł MISTRZA ŚLĄSKA 2019
1.Warunkiem odbycia się konkursu jest uczestnictwo min. 30 gołębi, 3 kolekcji od co
najmniej 3 wystawców.
2. Kolekcję tworzą 4 sztuki gołębi z najwyższą ilością punktów z całej stawki wystawianej przez
danego hodowcę.
W przypadku, gdy suma punktów w kolekcjach jest taka sama, bierze się pod uwagę kolejno:
kolekcję ze Zwycięzcą w Rasie, z Wyróżnionym, z najwyżej ocenionym gołębiem, wskazanie
sędziego.
3. Najlepsze trzy kolekcje otrzymają trofea i następujące tytuły w tej kategorii :
 MISTRZ ŚLĄSKA 2019, I v-ce MISTRZ ŚLĄSKA 2019, II v-ce MISTRZ ŚLĄSKA 2019

Drób:
1. Mogą być wystawiane ptaki wszystkich ras posiadających zarejestrowany wzorzec
w PZHGRiDI.
2.Ptaki powinny być zestawione w wolierach w jednej rasie w pary: 1.1 lub stadka 1.2.
Dopuszcza się wystawienie pojedynczych sztuk.
3.Przeprowadzona będzie ocena indywidualna dla każdego ptaka.
4. Przewiduje się trofea za zdobyte tytuły :
 CHAMPION ŚLASKA 2019 (CH) – ZWYCIĘZCA WYSTAWY W KAT. DRÓB
Tytuł ten może otrzymać zwierzę z najwyższą oceną lecz nie mniejszą niż 95 pkt.,
a w przypadku jednakowej ilości pkt. o zwycięstwie zdecyduje komisja sędziowska przez
porównanie.
 Zwycięskie kolekcje - MISTRZ ŚLĄSKA 2019, I v-ce MISTRZ ŚLĄSKA 2019, II v-ce
MISTRZ ŚLĄSKA 2019

Warunkiem odbycia się tego konkursu jest uczestnictwo minimum 3 kolekcji od co najmniej
3 wystawców w danej rasie. Do kolekcji zaliczane są 3 szt. pozytywnie ocenione od jednego
hodowcy, z najwyższą oceną.
W przypadku, gdy suma punktów w kolekcjach jest taka sama, bierze się pod uwagę kolejno:
kolekcję ze Zwycięzcą w Rasie, z Wyróżnionym, z najwyżej ocenionym ptakiem, wskazanie
sędziego.
 ZWYCIEZCA W RASIE ( ZW)
Warunkiem przyznania tytułu ZW jest wystawienie w danej rasie minimum 6 szt. przez
dwóch lub więcej hodowców.
 WYRÓŻNIONY (W)
Warunkiem przyznania tytułu W jest wystawienie zwierząt:
* tylko przez jednego wystawcę w ilości nie mniejszej niż 6 szt.
* w przypadku nie przyznania ZW , pod warunkiem wystawienia min. 6 szt.
*ZWYCIĘZCA W GRUPIE ( ZGr).
Przewiduje się łączenie niektórych ras w grupy i przyznanie najlepszemu tego tytułu

Króliki:
-Prezentowane zwierzęta muszą być zdrowe i zaszczepione.
-Wystawiane pojedynczo mogą być w wieku od 8 miesięcy-rasy duże i średnie, od 6 miesięcyrasy małe i karzełki. Maksymalny wiek wystawianych królików wynosi 3 lata.
-Wystawiane w kolekcjach K3 (trzy sztuki z jednego miotu) lub K4 (cztery sztuki z jednej
hodowli) muszą być w tej samej rasie i odmianie barwnej.
*Dopuszcza się w rasach BO i baran udział w jednej kolekcji osobników szarych i żelazistych,
a także baranów jednolicie umaszczonych i srokaczy.
*Kolekcja może składać się albo z tylko osobników młodych (od 5 do 7 miesięcy -rasy duże
i średnie, 4 - 5 miesięcy - rasy małe i karzełki), bądź tylko z osobników dorosłych .
*Niedozwolone jest prezentowanie w jednej kolekcji królików młodych z dorosłymi.
*W kolekcji muszą się znaleźć zwierzęta obu płci w dowolnej proporcji.
W konkursie biorą udział króliki urodzone i wychowane u wystawcy, posiadające czytelny
tatuaż, zgodny z wytycznymi PZHGRiDI.
Króliki zakupione przez wystawcę będą również oceniane i prezentowane, lecz poza
konkursem. Przy zgłaszaniu królików zakupionych należy na karcie zgłoszenia w rubryce
„Uwagi” wpisać P.K.( poza konkursem)
-Przewiduje się trofea za zdobyte tytuły:
 CHAMPION ŚLASKA 2019 (CH) – ZWYCIĘZCA WYSTAWY W KAT. KRÓLIKI
Tytuł ten może otrzymać królik z najwyższą oceną ,min. 96 pkt., a w przypadku równej
ilości pkt. o zwycięstwie zdecyduje komisja sędziowska przez porównanie.
 Zwycięska kolekcja K3 – MISTRZ ŚLĄSKA
 Zwycięska kolekcja K4– MISTRZ ŚLĄSKA
 ZWYCIEZCA W RASIE ( ZW)
Warunkiem przyznania tytułu ZW jest wystawienie w danej rasie minimum 6 szt. przez
dwóch lub więcej hodowców.
 WYRÓŻNONY (W)

Wyróżnienie przewiduje się dla zwierząt, które uzyskały wysoką ocenę, a nie zdobyły
żadnej z wyżej wymienionych nagród.
 ZWYCIĘZCA W GRUPIE ( ZGr).
Przewiduje się łączenie niektórych ras w grupy i przyznanie najlepszemu tego tytułu.

Regulamin
Konkursu Memoriałowego im. Andrzeja Szczepańca
o tytuł: MISTRZ ŚLĄSKA 2019 W HODOWLI KRÓLIKÓW
1. W konkursie mogą uczestniczyć wystawcy tylko z województwa śląskiego.
2. Warunkiem odbycia konkursu jest udział min. 5 wystawców i min. 35 królików. Każdy
wystawca typuje do konkursu od 7 do 12 szt. z wystawianych przez siebie królików.
3. O zajętym miejscu decyduje suma punktów siedmiu najwyżej ocenionych zwierząt, w tym
przynajmniej jednej kolekcji i przynajmniej trzech osobników dorosłych
4. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o zajętym miejscu decydują kolejno: ocena
ósmego i kolejnych zwierząt, ocena zwierząt dorosłych.
5. Przyznane zostaną trofea oraz tytuły w tej kategorii- Hodowla Królików:
MISTRZ ŚLĄSKA 2019, , I v-ce MISTRZ ŚLASKA, II v-ce MISTRZ ŚLĄSKA

Regulamin
konkursu otwartego
w kategorii królików rasy REX i CASTOREX

1.Wystawcami mogą być hodowcy krajowi i zagraniczni, bez względu na przynależność
organizacyjną.
2. Konkurs prowadzony będzie łącznie dla ras Rex i Castorex, przy stawce min. 30 szt. zwierząt
3. Króliki uczestniczące w konkursie muszą być urodzone i wychowane u wystawcy oraz
oznakowane w sposób umożliwiający rozpoznanie wieku i pochodzenia.
4.Wystawiać można pojedyncze osobniki, oraz kolekcje K3 (3 szt. z jednego miotu, urodzone
w 2019r) i kolekcje K4 (4 szt. z jednej hodowli w tej samej rasie i odmianie barwnej).
5. Przewiduje się się trofea za zdobyte tytuły:
*ZWYCIĘZCA KONKURSU ( ZW) -najwyżej oceniony dorosły królik z oceną 96 pkt. lub więcej.
W przypadku większej ilości królików z najwyższą oceną, o zwycięstwie decyduje zespół
sędziowski na podstawie oceny porównawczej.
* Mistrzowska kolekcja K4, , V-ce Mistrzowska kolekcja K4
* Mistrzowska kolekcja K3, , V-ce Mistrzowska kolekcja K3
Warunek: co najmniej po trzy kolekcje od trzech lub więcej wystawców. Wyróżnione kolekcje
muszą uzyskać co najmniej 377 pkt.- K4 i 283 pkt. -K3.
*NAJLEPSZY w odmianie barwnej ( NwB). Warunek: co najmniej 6 królików i ocena nie niższa
niż 95 pkt.
*WYRÓŻNIONY ( W). Może otrzymać królik z wysoką oceną, jeżeli nie uzyskał innej nagrody.

6.Króliki Rex i Castorex biorą również udział w pozostałych konkursach, jeśli spełniają ich
warunki.
7. Opłaty i inne wymagania jak dla pozostałych królików.
IX.UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego wydania zwierząt, sprzedanych
z ekspozycji, za dodatkową opłatą : w pierwszym dniu 20 zł za szt., w drugim dniu 10 zł
za sztukę.
2. Wydawanie sprzedanych zwierząt z ekspozycji może dokonać wyłącznie osoba
wyznaczona przez organizatora.
3. Zabrania się samowolnego wyjmowania zwierząt z klatek wystawowych.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za zwierzęta od czasu przyjęcia na wystawę do
czasu wydania. Za zwierzęta zagubione lub uszkodzone na wystawie z winy organizatora
wystawca może otrzymać odszkodowanie w wysokości do 100 zł. Do oszacowania
wartości zwierząt w przypadku odszkodowania zostali powołani: Kazimierz Płaczkowski
i Janusz Ruda.
5. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące oceny wystawca może zgłaszać do sędziego
obserwatora
6. Decyzje w sprawie przyznania nagród podejmuje Komitet Organizacyjny Wystawy
w konsultacji z zespołem oceniającym.
7. Podczas wystawy będzie zorganizowana wymiana nadwyżek hodowlanych
w wydzielonym miejscu. Odpowiedzialność za zwierzęta ponosi właściciel.
8. Na terenie wystawy i wymiany nadwyżek hodowlanych obowiązuje zakaz spożywania
napojów alkoholowych.
9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub zakłócające porządek mogą być usunięte
z pomieszczeń wystawowych.
10. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wystawy.
11. Interpretacja regulaminu wystawy należy do organizatora.
12. Dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie wystawy udzielają:
Janusz Ruda tel. 605 264 599
Andrzej Liwczak, tel. 668 317 123
Kazimierz Płaczkowski tel. 32 340 23 95, kom. 692 975 679
Organizatorzy zapraszają do udziału w tej długo oczekiwanej Śląskiej Międzyzwiązkowej
Wystawy z dużą ilością różnorodnych zwierząt oraz do udziału w wymianie nadwyżek
hodowlanych podczas tej imprezy.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o powiadamianie hodowców oraz sympatyków
drobnego inwentarza o terminie i warunkach wystawy i zachęcamy gorąco do
odwiedzenia naszej ekspozycji.

Międzyzwiązkowy Komitet Organizacyjny

