REGULAMIN
I KLUBOWEJ WYSTAWY EUROPEJSKIEGO KLUBU GARŁACZA
GÓRNOŚLĄSKIEGO KORONIASTEGO
1. Organizatorem wystawy jest Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego oraz Europejski Klub Garłacza Górnośląskiego Koroniastego.
2.
Teren miejsca wystawy to MTP, Hala nr 3.
3.
Termin wystawy i opłaty związane w wystawą są podane w Regulaminie PZHGRiDO, który
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4.
Warunki uczestnictwa w wystawie:
- w wystawie biorą udział hodowcy zrzeszeni w Europejskim Klubie Garłacza Górnośląskiego
Koroniastego oraz w innych organizacjach będących w strukturach federacji europejskiej,
- wystawione gołębie nie mogą być starsze niż 5 lat i muszą posiadać jedną obrączkę rodową obowiązującą
w EE dla danej rasy i kraju pochodzenia ptaka. Ptaki pozbawione ww. cech nie będą podlegały ocenie
sędziowskiej a w karcie ocen i katalogu będzie umieszczony zapis – POKAZ,
- zgłoszone na wystawę ptaki muszą być zdrowe. Przy przyjmowaniu ich wymagane będą świadectwa
zdrowia. Ptaki chore nie będą przyjmowane a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie
wystawy zostaną osunięte do izolatki.
5.
Konkursy i Nagrody
-” Najlepsza kolekcja „ - w tym konkursie wybrana zostaje I,II,III kolekcja spośród trzech wystawców. Do
konkursu wlicza się punkty uzyskane przez 4 najwyżej ocenione garłacze danego wystawcy.
Uwaga: w przypadku uzyskania tej samej oceny przesądza gołąb, który uzyskał tytuł „Champion Wystawy”,
„ Zwycięzca w kolorze”, Wyróżniony w kolorze” poprzez wskazanie Komisji Sędziowskiej.
- „ Champion Wystawy” ( CH) – tytuł ten otrzymuje gołąb uzyskujący najwyższą ocenę ( pkt 96 – 97)
Uwaga: w przypadku ocen o równej punktacji tytuł przyznaje Komisja Sędziowska
- „ Młodzieżowy Zwycięzca „ ( MZ) – tytuł ten otrzymuje gołąb z najwyższą punktacją spośród min. 6
sztuk gołębi młodych
Uwaga: w przypadku ocen o równej punktacji tytuł zostanie przyznany przez Komisję Sędziowską
- „ Zwycięzca w Kolorze” ( ZK) – zostaje gołąb z najwyższa punktacją w każdej z grup:
6.
a) jednobarwnych – białych, żółtych, czerwonych, czarnych
b) białolotych
c) tygrysowatych
d) sroczych, siodłatych
e) szymli: niebieskopłowych i niebieskich
f) szymli: żółtopłowych i czerwonopłowych
g) żółtopłowych i czerwonopłowych
h) niebieskopłowych i niebieskich
i) grochowych
W każdej grupie zostaje wyłoniony „ Zwycięstwa w Kolorze” jeżeli wystawionych
będzie co najmniej 12 sztuk ptaków. W przypadku dużych stawek gołębi w
wymienionych kolorach zostaną dodatkowo przyznane tytuły „ Wyróżniony w
Kolorze”( WK)
Uwaga: w przypadku ocen o równej punktacji tytuł ZK i WK zostanie wskazany
przez Komisję Sędziowską.
7.
Postanowienia Końcowe
- wystawcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu i zaleceń Komitetu Organizacyjnego Wystawy.
- wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące I Europejskiej Klubowej Wystawy Garłacza Górnośląskiego
Koroniastego prosimy kierować do Przewodniczącego Klubu Janusza Jachnika
tel. 509910340.

