Regulamin Wystawy Klubowej "LWOWIAKA"
1. Organizator: Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Polskich Krótkodziobych
"LWOWIAK" przy współpracy ze S.Z.H.G R i D.O
2. Termin i miejsce
22-23.10.2011. Stargard Dom Kultury Kolejarza ul.Szczecińska17
a. Osadzanie gołębi nastąpi w dniu 21.10.2011.. (piątek) od godz.12-14
b. Ocena gołębi nastąpi w dniu 21.10.2011. od godz.14
c. Wystawa będzie czynna od 22-23.10.2011.(sobota)w godz.8:00-17:00 i niedziele od
godz.8:00-14:00
d. Niedziela 23.10.2011. godz.12:00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
e. Zamknięcie wystawy i wydanie gołębi nastąpi 23.10.2011.godz.14
3. Wystawcy:
a. Członkowie klubu
b. Członkowie zrzeszeni w Polskim Związku
c. Zaproszeni przez organizatora hodowcy nie zrzeszeni
4. Rywalizacja
a. Konkurs kolekcji w rasach
• Maściuch Polski
• Mewka Polska
• Krótkodzioby Polski
• Motyl Warszawski
a Za kolekcje uważane jest ; 4-y gołębie młode tj.2011 rok i 4-y starsze
b Gołębie wystawowe w ilości mniej niż cztery sztuki będą brały udział w
wyborze zwycięzcy w rasach
c W konkursie biorą udział gołębie młode rocznik 2011.W drugim konkursie
biorą udział gołębie 2010-2008 posiadające znormalizowane obrączki rodowe
rozprowadzane przez macierzyste związki pochodzące z własnej hodowli.
d W pokazie biorą udział gołebie zgłoszone przez wystawców nie pochodzące z
wlasnej hodowli i nie posiadające obrączki związkowej. Gołębie zgłoszone na
pokaz zostaną ocenione lecz nie biorą udziału w konkursach i nagrodach
5. Koszt uczestnictwa-opłata
a. Wpisowe 50 zł.
b. Wsadowe 10 zł.
6. Na terenie wystawy zostanie zorganizowana będzie giełda nadwyżek hodowlanych ras
krótkodziobych.
7. Komisje sędziowskie
a Ocenę gołębi przeprowadzą w dniu 21.10.2011. r .komisje sędziowskie, których werdykt i

decyzja jest ostateczna.
b Ocena zostanie dokonana zgodnie z Regulaminem Wystaw Krajowych i Regulaminem Kolegium
Sędziów w oparciu o instrukcję oceny.
c Wybór sędziów jest zatwierdzony przez Prezydium Kolegiów Sędziów
8. Zgłoszenia gołębi
a Termin zgłaszania gołębi upływa 09.10.2011
b Wystawcy zgłaszają gołębie na kartach zgłoszeń załączonych do niniejszego Regulaminu
c Zgłoszenia i opłaty przyjmuje; Kol. Roman Kukuła 73-110 Stargard Szczeciński ul.Spokojna 7a
tel.509250777
9. Uwagi organizatora
a Organizator zastrzega sobie prawo;
- nie przyjęcia gołębi chorych
- dostarczonych po terminie
b Organizator nie odpowiada za padłe gołębie nie z jego winy
c Za zaginione gołębie właściciel otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 zł
d Na salę wystawową nie wolno wnosić żadnych gołębi, klatek, pojemników ani toreb
e Na sali wystawowej nie wolno palić i spożywać alkoholu
f Organizator zapewnia nadzór weterynaryjny, karmę oraz całodobową ochronę przed kradzieżą
g Wcześniejsze wydanie gołębi jest możliwe za odpłatnością 20 zł
10 Uprawnienia i obowiązki Wystawców
a Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny oraz inne wyróżnienia zgodne z
regulaminem
b Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z przepisami porządkowymi
c Wystawca nie może wszczynać dyskusji w sprawach oceny gołębi
d Wystawca jest zobowiązany do terminowego dostarczenia do oceny i ich terminowego odbioru po zakończeniu
e Gołębie dostarczone przez wystawcę muszą być zdrowe i winny posiadać niezbędne szczepienia (zaświadczenie )

11 Postanowienia końcowe
Instrukcja i wyjaśnia dotyczące niniejszego Rugulaminu należą wyłącznie do
organizatora..

