REGULAMIN
48 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych
organizowanej w dniach 9 - 10 grudnia 2017 przez PZHGP Okręg Kielce
I.

Cel Wystawy

Wystawa ma na celu wyłonienie reprezentacji Okręgu PZHGP Kielce na 67 Wystawę
Ogólnopolską w drodze oceny punktowej gołębi, która odbędzie się w dniach 12-14 stycznia
2018 roku w Sosnowcu. Ponadto organizacja wystawy ma popularyzować rozwój hodowli gołębi
pocztowych oraz zaprezentować osiągnięcia hodowlane i lotowe hodowców Oddziałów PZHGP
przy Okręgu Kielce zdobyte w sezonie lotowym w 2017 roku.
II.

Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Wystawy
1. Pająk Sławomir
Przewodniczący
/Prezes Zarządu Okręgu w Kielcach/
2. Gajewski Sylwester
Z-ca Przewodniczącego
/V-ce Prezes ds. Organizacji Lotów Okręgu Kielce/
3. Pocheć Dariusz
Przewodniczący ds. Organizacyjnych
/Członek Zarządu Okręgu Kielce/
4. Durlej Grzegorz
Przewodniczący ds. Gospodarczych
/V-ce Prezes ds. Gospodarczych Zarządu Okręgu w Kielcach/
5. Żelazny Kamil
I Zastępca Przewodniczącego ds. Gospodarczych
/Członek Zarządu Okręgu Kielce/
6. Bojko Waldemar
Przewodniczący ds. Finansowych
/V-ce Prezes ds. Finansowych Zarządu Okręgu w Kielcach/
7. Leniart Mateusz
Sekretarz
/Sekretarz Zarządu Okręgu w Kielcach/
8. Cisowski Tomasz
I Zastępca Sekretarza
/Członek Zarządu Okręgu Kielce/
9. Lendlewicz Zdzisław
Członek
/ Członek Zarządu Okręgu Kielce /
10. Adamiec Jerzy
Członek
/Członek Oddziału Kielce-Herby/
11. Pytoń Marcin
Członek
/Sekretarz Oddziału Szydłowiec/
12. Malik Gustaw
Członek
/Członek Oddziału Suchedniów/
13. Pająk Radosław
Członek
/Sekretarz Oddziału Suchedniów/
14. Kamiński Stanisław
Członek
/Sekretarz Oddziału Kielce/
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15. Gołąbek Krzysztof
/Członek Oddziału Kielce/

Członek

16. Kiepas Sławomir
Członek
/Sekretarz Oddziału Starachowice/
17. Klimek Łukasz
Członek
/Członek Oddziału Daleszyce-Morawica/
18. Stępień Sylwester
Członek
/Członek Oddziału Daleszyce-Morawica/

Skład Sędziowski:
1. Zboralski Benon

/Sędzia Okręgu Leszno/

2. Nowak Roman

/Sędzia Okręgu Leszno/

3. Woźniak Edward

/Sędzia Okręgu Wałbrzych/

4. Gajewski Sylwester

/Sędzia Okręgu Kielce/

III.

Miejsce wystawy

48 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Kielce odbędzie się na terenie Targów Kielce
przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach;
W dniach :

IV.

9 grudnia (sobota)

w godz. od 8:00 do 18:00,

10 grudnia (niedziela)

w godz. od 8:00 do 15:00.

Na wystawie będą obowiązywać następujące klasy wystawowe:

1. Klasa Olimpijska Standard Samczyki Dorosłe [ S1 ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o ocenę sędziowską za
wygląd, budowę, umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów.

•

Do klasy tej zalicza się konkursy zdobyte w latach 2016 i 2017 łącznie minimum 2500
k/km z lotów powyżej 100 km, w tym w roku 2017 minimum 30% obowiązującego
kilometrażu tj. 750k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5. Listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

2. Klasa Olimpijska Standard Samiczki Dorosłe [ S0 ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o ocenę sędziowską za
wygląd, budowę, umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów.

•

Do klasy tej zalicza się konkursy zdobyte w latach 2016 i 2017 łącznie minimum 2000
k/km z lotów powyżej 100 km, w tym w roku 2017 minimum 30% obowiązującego
kilometrażu tj. 600k/km,

•

Podstawą zaliczenia konkursów są listy konkursowe wymienione jak dla klasy Standard
Samczyki Dorosłe.
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3. Klasa Olimpijska Standard Samczyki Młode [ STM1 ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o ocenę sędziowską za
wygląd, budowę, umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów.

•

Do tej klasy zalicza się gołębie młode z 3 konkursami zdobytymi w 2017 roku z lotów
powyżej 100 km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5. Listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

4. Klasa Olimpijska Standard Samiczki Młode [ STM0 ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o ocenę sędziowską za
wygląd, budowę, umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów.

•

Do tej klasy zalicza się gołębie młode z 3 konkursami zdobytymi w 2017 roku z lotów
powyżej 100 km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5. Listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

5. Klasa Olimpijska „Sport A” – samczyki i samiczki [ A ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu w oparciu o najniższy
współczynnik wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 10 konkursami zdobytymi w latach 2016 i 2017
z lotów z odległości od 100 do 400 km, z łączną sumą 10 lotów minimum 1500 k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 Listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości od 100 do 400 km.

6. Klasa Olimpijska „Sport B” – samczyki i samiczki [ B ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu w oparciu o najniższy
współczynnik wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 8 konkursami zdobytymi w latach 2016 i 2017
z lotów z odległości od 300 do 600 km, z łączną sumą 8 lotów minimum 2800 k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 Listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości od 300 do 600 km.

7. Klasa Olimpijska „Sport C” – samczyki i samiczki [ C ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 6 konkursami zdobytymi w latach 2016 i 2017
z lotów z odległości ponad 500 km, z łączną sumą 6 lotów minimum 3300 k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 Listy konkursowe
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości powyżej 500 km.

8. Klasa Olimpijska „Sport D” – samczyki i samiczki [ D ]
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•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 11 konkursami zdobytymi w latach 2016 i 2017
z lotów, których kryteria odległościowe określa poniższa tabela, z łączną sumą 11 lotów
minimum 3500 k/km

•

Loty z odległości

od 100 do 400 km

(od 3 do 5 lotów)

Loty z odległości

od 300 do 600 km

(od 2 do 6 lotów)

Loty z odległości

powyżej 500 km

(od 1 do 3 lotów)

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe, okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

9. Klasa Olimpijska „Sport E” (Maraton) – samczyki i samiczki [ E ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 4 konkursami zdobytymi w latach 2016 i 2017
z lotów z odległości ponad 700 km, z łączną sumą 4 lotów minimum 2800 k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 700 km.

10. Klasa Olimpijska „Sport F” (Gołębie Młode) – samczyki i samiczki [ F ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 3 konkursami zdobytymi w roku 2017 z lotów
z odległości powyżej 100 km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe lub okręgowych z lotów z odległości powyżej 100 km.

11. Klasa Olimpijska „Sport G” (Gołębie Roczne) – samczyki i samiczki [ G ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 5 konkursami zdobytymi w roku 2017 z lotów
z odległości powyżej 100 km, z łączną sumą 5 lotów minimum 500 k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

12. Klasa Olimpijska „Sport H” (Gołębie Dorosłe) – samczyki i samiczki [ H ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 6 konkursami zdobytymi w roku 2017 z lotów
z odległości ponad 300 km, z łączną sumą 6 lotów minimum 1800 k/km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 300 km.
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13. Klasa Olimpijska „Sport W” (Wyczyn - Gołębie Dorosłe) – samczyki i samiczki [ W ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą pod względem najwyższego
konkurso-kilometrażu w latach 2016 i 2017.

•

Do klasy tej mogą być wystawione gołębie posiadające minimum 9 konkursów.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

14. Klasa Okręgowa „Wyczynowa I” (Gołębie Dorosłe) – samczyki i samiczki [ K ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą pod względem ilości zdobytych
konkursów w sezonie lotowym gołębi dorosłych w 2017 roku.

•

Do klasy tej mogą być wystawione gołębie posiadające minimum 8 konkursów,

•

Przy równej ilości konkursów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie niższy
współczynnik wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

15. Klasa Okręgowa „Wyczynowa II” (Gołębie Roczne) – samczyki i samiczki [ L ]
•

W klasie tej wystawione gołębie roczne sklasyfikowane będą pod względem ilości
zdobytych konkursów w sezonie lotowym gołębi dorosłych w 2017 roku.

•

Do klasy tej mogą być wystawione gołębie roczne posiadające minimum 7 konkursów

•

Przy równej ilości konkursów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie niższy
współczynnik wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe sekcyjne,
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 100 km.

16. Klasa Okręgowa „Dalekodystansowa” – samczyki i samiczki [ M ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 2 konkursami zdobytymi w sezonie lotowym gołębi
dorosłych w 2017 roku z odległości ponad 700 km.

•

Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe
oddziałowe, rejonowe lub okręgowe z lotów z odległości powyżej 700 km.

17. Klasa Okręgowa „Lot Gorzów Wlkp. (Baczyna) 2017” – samczyki i samiczki [ U ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 1 konkursem zdobytym z Lotu Okręgowego z
miejscowości Pyrzyce.
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•

Podstawą zaliczenia konkursów jest sporządzona na bazie 1:5 lista konkursowa
okręgowa.

18. Klasa Okręgowa „Lot Bruksela 2017” – samczyki i samiczki [ X ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najwyższą wartość
zdobytych PUNKTÓW MISTRZOWSKICH z listy konkursowej ogólnopolskiej.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 1 konkursem zdobytym z Lotu Ogólnopolskiego z
miejscowości Bruksela 2017.

•

Podstawą zaliczenia konkursów jest sporządzona na bazie 1:5 lista konkursowa okręgowa
z lotu Bruksela 2017.

19. Klasa Okręgowa „Loty Paryż 2016 & Bruksela 2017” samczyki i samiczki [ Y ]
•

W klasie tej wystawione gołębie sklasyfikowane będą w oparciu o najniższy współczynnik
wydolności lotowej, tj. coefficjent.

•

Do klasy tej zalicza się gołębie z 2 konkursami zdobytymi z lotów Paryż 2016 i Bruksela
2017.

•

Podstawą zaliczenia konkursów jest sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe okręgowe
z lotów Paryż 2016 i Bruksela 2017.

V.

Nagrody

1. Regulaminowe nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane zostaną dla 20% wystawionych
gołębi w 19 klasach tj.:
a) w klasie Standard Dorosłe i Standard Młode nagrodzone zostaną oddzielnie samczyki i
oddzielnie samiczki
b) w klasach Sportowych nagrody zostaną przyznane bez rozdzielania na płeć.
2. Oprócz nagród regulaminowych, o których mowa w pkt. 1 przyznane zostaną również
nagrody pieniężne oraz dyplomy dla 20% wystawionych gołębi oddzielnie dla samczyków i
samiczek w 15 klasach sportowych za ocenę tj. za standard, w klasach:
•

Klasa Olimpijska Sport: A, B, C, D, E, F, G, H, W

•

Klasa Okręgowa „Wyczynowa I”,

•

Klasa Okręgowa „Wyczynowa II”,

•

Klasa Okręgowa „Dalekodystansowa”

•

Klasa Okręgowa „Lot Gorzów Wlkp. (Baczyna) 2017”

•

Klasa Okręgowa „Lot Bruksela 2017”

•

Klasa Okręgowa „Loty Paryż 2016 & Bruksela 2017”

3. Wysokość nagród pieniężnych uzależniona będzie od ilości wystawionych gołębi.
4. Na fundusz nagrodowy przeznaczone zostaną opłaty po 1 zł od wystawionego gołębia oraz
kwota z budżetu Okręgu Kielce na 2017 r.
5. Do podziału nagród upoważnia się Prezydium Zarządu Okręgu w Kielcach.
VI.

Dokumentacja i przyjmowanie gołębi na wystawę
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1. Deklaracja Wystawowa:
•

Na każdego wystawionego gołębia należy wypełnić komputerowo Deklarację
Wystawową za pomocą aplikacji dostarczonej przez Okręg Kielce i wydrukować na
drukarce (1 egzemplarz) oraz zapisać do pliku według podanego schematu zawartego
w aplikacji wg podanego wzoru z czytelnym określeniem klasy wystawowej, które
podane zostały w niniejszym Regulaminie w Rozdz. IV.
Deklaracje przygotowane wg innego wzoru nie będą przyjęte, co będzie wiązało się z ich
poprawą.

•

Wiarygodność wpisów do deklaracji hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem.

•

W przypadkach większej ilości wpisów niemieszczących się na jednej deklaracji, należy
skontaktować się z Sekretarzem Okręgu, tel. 604 489 653.

•

Nazwisko i imię wystawcy (hodowcy) należy wpisać dużymi drukowanymi literami.

•

Należy wpisać pełny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz numerem
telefonu kontaktowego wystawcy (hodowcy) gołębia.

•

Płeć gołębia należy wpisywać cyfrowo tj. „1” dla samczyków lub „0” dla samiczek.

•

Barwę gołębi należy wpisywać słownie wraz z kodem w oparciu o obowiązujący wykaz
barw (Załącznik nr 1 – Wykaz barw na Wystawę).

•

Wpisu obrączek rodowych należy dokonać zgodnie z przyjętym brzmieniem tj.:
- PL-0175-06-12345 (standardowe)
- PL-OL-11-123456 (olimpijskie)

•

W przypadku podawania wyników lotowych dla gołębi z list konkursowych:
a). sekcyjnych należy po nazwie miejscowości wpisać symbol „[S]”,
b). rejonowych należy po nazwie miejscowości wpisać symbol „[W]”,
d). okręgowych należy po nazwie miejscowości wpisać symbol „[O]”,

•

W przypadku wyników lotowych z list sekcyjnych należy przesłać dodatkowo podpisane i
opieczętowane 2 egzemplarze tych list do Prezesa Okręgu, Sławomira Pająka na adres
Osełków 23a, 26-140 Łączna listem poleconym priorytetowym najpóźniej do dnia 21
listopada 2017 (poniedziałek).

•

Wyniki lotowe gołębi należy wpisywać w kolejności odbytych lotów a przy podawaniu
wyników z 2 lat w pierwszej kolejności należy podawać wyniki z roku 2016, a później
2017.

•

Prawidłowość wypełnienia deklaracji oraz zgodność wyników lotowych w oparciu o
ważne listy konkursowe oddziałowe, sekcyjne, rejonowe, połączonych oddziałów i
okręgowe podlega sprawdzeniu przez członków Zarządu Oddziału.

•

Każda deklaracja podlega ostemplowaniu i podpisaniu, tj.:
a) Pieczątką podłużną Oddziału w lewym górnym rogu na stronie tytułowej,
b) Pieczątka okrągłą pod wpisem wyników lotowych,
c) Pieczątką imienną i podpisem dwóch członków Zarządu Oddziału.

2. Każdy Oddział zgłaszający gołębie na wystawę prześle drogą elektroniczną na adres email:
mateuszleniart@o2.pl wypełnione, sprawdzone i zweryfikowane dokumenty, tj.:
a) formularz „Zestawienie oddziałowe”
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b) Deklaracje Wystawowe dla każdego gołębia zgłoszonego na wystawę
najpóźniej do dnia 19 listopada 2017 (niedziela).
3. Wzór Formularza „Zestawienie Oddziałowe” wraz z wzorami Deklaracji Wystawowych
Gołębia do edycji (wypełnienia danymi) zostaną zamieszczone na okręgowej stronie
internetowej.
4. Wydrukowane, sprawdzone, opieczętowane i podpisane Deklaracje zgłoszenia gołębia
wraz ze zbiorczym zestawieniem (wydrukowany formularz „Zestawienie Oddziałowe”) a
także 2 egzemplarze list sekcyjnych (w przypadku pobrania wyniku z tej listy) oraz
wypełnione Karty zgłoszenia okazów wystawcy (wypełnić należy tylko dane osobowe
hodowcy oraz złożyć podpis, nie wypełniać tabeli „wnoszone opłaty”) Prezesi Oddziałów
prześlą do Prezesa Okręgu Sławomira Pająka najpóźniej do dnia 20 listopada 2017
(poniedziałek).
5. Dokumenty w formie elektronicznej takie jak formularz „Zestawienie Oddziałowe” wraz
Deklaracjami Wystawowymi gołębi, o których mowa w pkt. 4 dostarczone drogą
elektroniczną po 19 listopada 2017 NIE BĘDĄ PRZYJĘTE, co będzie skutkować NIE
PRZYJĘCIEM dokumentacji papierowej a zarazem i elektronicznej oraz gołębi na wystawę.
6. Zgłoszone na wystawę gołębie powinny być dostarczone na adres podany w Rozdziale III
niniejszego Regulaminu dnia 7 grudnia 2017 (czwartek) w godz. od 17:00 do 20:00.
•

Przedstawiciel Oddziału dostarczający gołębie na wystawę powinien posiadać
sporządzony w 2 egzemplarzach spis przekazywanych gołębi celem pokwitowania
odbioru (może to być np. wydrukowany formularz „Zestawienie Oddziałowe”).

7. Dostarczone gołębie na wystawę powinny posiadać zaświadczenie weterynaryjne, na
których jest zaznaczone, że „gołębie są zdrowe i nie pochodzą z terenów gdzie wystąpiło
ognisko ptasiej grypy”.
8. Odbiór gołębi przez upoważnionych przedstawicieli Oddziałów nastąpi po zamknięciu
wystawy w dniu 10 grudnia 2017 po godzinie 15:00 (niedziela).
9. Koszty dowozu i odbioru gołębi Oddziały pokrywają we własnym zakresie.

VII.

Sprawy organizacyjne

1. W Wystawie mogą brać udział gołębie pocztowe hodowców uczestniczące w lotach
organizowanych przez Oddziały PZHGP wchodzące w skład Okręgu Kielce, spełniające
warunki niniejszego Regulaminu.
2. Opłata od wystawionego gołębia wynosi 8,00 zł z tego 1,00 zł przeznacza się na fundusz
nagrodowy, natomiast 7,00 zł zostanie przeznaczona na tzw. „opłatę klatkową” pobieraną
przez Targi Kielce. Hodowca, który wystawi mniej niż 5 sztuk gołębi (1-4 gołębie)
zobowiązany jest dodatkowo uiścić opłatę stałą targową w wysokości 40,00 zł.
3. Każdy Hodowca zgłaszający na wystawę minimum 1 gołębia otrzyma bonus w postaci:
•

2 bilety wstępu,

•

1 miejsce parkingowe na 2 dni,

•

1 obiad,

•

1 katalog wystawy.
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4. Jeden gołąb może zostać zgłoszony tylko do jednej klasy wystawowej z Rozdz. IV.
5. Dostarczone gołębie na wystawę nie mogą posiadać, tipesów, znaczników adresowych i
telefonicznych. W przypadku adresówek stałych należy je zakleić.
6. Z gołębi wystawionych w klasach Standard Dorosłe, Standard Młode, Sport A, B, C, D, E, G,
H, F, W (Wyczyn) wybrana będzie Reprezentacja Okręgu Kielce na 66 Wystawę
Ogólnopolską. W klasie Standard Dorosłe wybranych zostanie 5 samczyków i 5 samiczek, w
klasie Standard Młode 2 samczyki i 2 samiczki, natomiast w klasach Sport po 3 gołębie bez
względu na płeć.
7. Każdy Oddział może wystawić w Klasie Standard Dorosłe i Młode dowolną ilość samczyków
i samiczek.
8. Każdy Oddział może wystawić w Klasach Sport A, B, C, D, E, F, G, H, W(Wyczyn) a także w
pozostałych Klasach Okręgowych dowolną ilość gołębi bez względu na płeć.
9. Prezesi Oddziałów wykonają kserokopię niniejszego Regulaminu w odpowiedniej ilości i
niezwłocznie przekażą je Prezesom podległych sekcji celem zorganizowania przez nich
zebrań sekcyjnych i zapoznania z jego treścią wszystkich członków umożliwiając im tym
samym wystawienie własnych gołębi oraz osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i
przesłanie dokumentacji wystawowej w formie papierowej i elektronicznej.
10. Gołębie na czas trwania wystawy jak i ich transportu oraz przedstawicieli dowożących jak
i odbierających gołębie ubezpieczą we własnym zakresie Oddziały.
11. Cena biletu wstępu na wystawę od osób dorosłych wynosić będzie 10 zł (bilet normalny)
natomiast dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia 5 zł (bilet ulgowy). Dzieci do
ukończenia 5 roku życia bezpłatnie.
12. Opłata od każdego gołębia wnoszonego na halę przeznaczonego do odsprzedaży
(z nadwyżek hodowlanych) wynosi 3,00 zł od sztuki za sobotę oraz 2,00 zł za niedzielę.
13. Za każdego zgłoszonego gołębia a niedostarczonego na wystawę komitet organizacyjny
obciąży Oddział, z którego ten gołąb został zgłoszony kwotą 50,00 zł (opłata klatkowa w
wysokości 8 zł przechodzi na rzecz organizatora). Nie będzie możliwości dostarczenia
brakującego gołębia rano przed oceną!!!
14. Istnieje możliwość wcześniejszego wyjęcia gołębia z klatki wystawowej (w celu sprzedaży)
po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Wystawy oraz po uiszczeniu opłaty w
wysokości 50,00 zł. Punkt ten nie dotyczy gołębi z Reprezentacji Okręgu Kielce.
15. Regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd PZHGP Okręgu Kielce na posiedzeniu
w dniu 16.10.2017.
Załączniki:
1.

Wykaz barw gołębi
(wersja elektroniczna do wydruku dostępna na stronie internetowej Okręgu Kielce)

Otrzymują:
•

Prezesi Oddziałów PZHGP wchodzących w skład Okręgu Kielce,

•

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Wystawy,

•

a/a.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 48 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych PZHGP Okręg Kielce

Wykaz barw gołębi
KOD Barwy

Barwa w arkuszu xls

Barwa w DOS

1

niebieska

niebies.

2

niebiesko-nakr.

n-nakrap

3

ciemno-nakrap.

c-nakrap

4

ciemna

ciemna

5

czarna

czarna

6

czerwono-nakr.

czer-nak

7

czerwona

czerwona

8

płowa

płowa

9

biała

biała

10

szpakowata

szpak

11

niebiesko-pstra

n-pstra

12

nieb-nakr-pstra

n-n-pst.

13

ciem-nakr-pstra

c-n-pst.

14

ciemno-pstra

c-pstra

15

czarno-pstra

czar-pst

16

czer-nakr-pstra

czer-n-p

17

czerwono-pstra

czer-pst

18

płowo-pstra

pł-pstra

19

szpak-pstra

szp-pst.

20

czerwono-szpak

czer-szp

21

czer-szp-pstra

czer-s-p

22

płowo-szpak

pł-szp.

23

pł-szpak-pstra

pł-szp-p
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