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Regulamin Europejskich Wystaw  
Dot. konkretnej rasy lub grupy rasowej 

Grupa zwierz ąt: drób 

Uwagi wst ępne: 
Zgodnie z ustępem 12.11 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi, 
Ptaków, Królików i Świnek Morskich mogą za zgodą Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców 
danej dziedziny być organizowane w państwach członkowskich EE wystawy drobiu dla po-
szczególnych ras lub grup ras. Zapewniają one lepszy przegląd stanu hodowli poszczególnych 
ras w europejskim współzawodnictwie, aniŜeli wystawy ogólne, organizowane co trzy lata przez 
Europejskie Stowarzyszenie Hodowców. Cieszą się one coraz większą popularnością.  

Przy organizowaniu tych imprez muszą być jednak przestrzegane zasady, które zostały ustalo-
ne w oparciu o Regulamin Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków, 
Królików i Świnek Morskich. 

Nie powinny one jednak zagraŜać znaczeniu duŜych wystaw Europejskiego Stowarzyszenia 
Hodowców.  

Powinny nosić następującą nazwę: Europejska Wystawa danej rasy ,   

dla rasy  wzgl. grupy rasowej 

Taka nazwa musi występować dokładnie w tej formie na wszystkich konkursach, dokumentach 
reklamowych i sprawozdaniach prasowych. 

1. Podanie 
a) O przeprowadzenie europejskich wystaw mogą się ubiegać specjalistyczne kluby (stowa-

rzyszenia, towarzystwa itp.) ze związków członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 
Hodowców w dziedzinie hodowli gołębi. Podanie musi zostać przedłoŜone pisemnie 
u prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu do dnia 15 stycznia roku 
poprzedzającego. Dla wystaw, które odbywają się w styczniu i lutym obowiązuje ten sam 
rok jak dla wystaw przyszłego sezonu jesiennego1. 

 Przyznanie organizowania wystawy ma miejsce na posiedzeniu Europejskiego Stowa-
rzyszenia Hodowców. 

b) Przy ubieganiu się o prawo zorganizowania wystawy naleŜy przedłoŜyć następujące da-
ne i dokumenty: 

 a. Miejscowość i dokładny adres, 
 b. Data przeprowadzenia wystawy, 
 c. Odpowiedzialny związek lub stowarzyszenie (klub),  
 d. Osoba dla kontaktu, jej dokładny adres, nr telefonu i e-mail, 
 e. Nazwa rasy, 
 f. Dane o przewidywanych państwach, mogących wziąć udział w wystawie, 
 g. Dane o przewidywanej liczbie zgłoszeń, 
 h. Warunki wystawy,  
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 i. Dane o przydzielaniu nagród, 
 j. Zgłoszenia naleŜy złoŜyć na oficjalnym formularzu. 

 MoŜna go wydrukować na stronie europejskiego stowarzyszenia www.entente-ee.com  
w dziale: gołębie. 

c) Istnieje równieŜ moŜliwość połączenia europejskiej wystawy danej rasy z inną, np. 
z wystawą krajową. 

d) Przeprowadzenie wystawy rasy podlega postanowieniom regulaminu wystaw Europej-
skiego Stowarzyszenia Hodowców i niniejszemu regulaminowi wystaw. NaleŜy prze-
strzegać przepisów urzędowych  państwa, na którego obszarze jest organizowana wy-
stawa. 

e)  Dla organizacji wystawy drobiu zaleca się konstrukcje jednokondygnacyjne.  

2. Terminy 
Europejskie wystawy dla danej rasy lub grupy rasowej moŜna przeprowadzać na płaszczyźnie 
europejskiej tylko raz w roku na sezon wystawowy. Wykluczony jest jednakŜe termin, w którym 
jest przeprowadzana ogólna wystawa europejska (ochrona terminu). Porównywalne wystawy 
mogą być przeprowadzane tylko jako wystawy międzynarodowe, przy czym kaŜdorazowo nale-
Ŝy przestrzegać ochrony terminu zgodnie z ust. 2 „Regulaminu Wystaw Europejskiego Stowa-
rzyszenia Hodowców”, gdzie na dwa tygodnie przed i dwa tygodnie po wystawie europejskiego 
stowarzyszenia nie moŜna przeprowadzać Ŝadnych międzynarodowych pokazów.  

3. Uczestnictwo 
Uprawnionymi do uczestnictwa są wszyscy hodowcy, którzy są członkami w związku, który 
przynaleŜy do Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptactwa, Królików 
i Świnek Morskich (EE).   

4. Rasy 
Wystawę europejską konkretnej rasy moŜna przeprowadzić dla wszystkich ras i odmian barw-
nych, które zostały zamieszczone w spisie ras EE drobiu, lub dla rasy, dla której istnieje wzo-
rzec. 

5. Zgłoszenie zwierz ąt 
 a) Zgłoszone zwierzęta muszą naleŜeć do rasy, dla której przeprowadzana jest wystawa. 

 b) Zwierzęta muszą nosić na nodze nie dającą się zdjąć, zamkniętą obrączkę europejskiego 
stowarzyszenia z nazwą państwa i datą. 

c) Zwierzęta nie mogą być starsze niŜ 6 lat. 

6. Sędziowie 
W celu zapewnienia właściwej oceny, gremium sędziów nie moŜe się składać tylko z sędziów 
krajowych, lecz naleŜy równieŜ zakontraktować w odpowiednim zakresie sędziów z państw bio-
rących udział w wystawie. 

Do oceny powinni zostać zakontraktowani moŜliwie sędziowie danej specjalności, lub sędziowie 
z państw pochodzenia rasy. 

Po zakończeniu zgłoszeń prezesowi Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców danej grupy 
zwierząt naleŜy zgłosić zakontraktowanych sędziów. 
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7. Rekompensata dla s ędziów 
O ile z sędziami nie uzgodniono inaczej, rekompensata dla sędziów następuje na bazie regula-
minu wystaw europejskiego stowarzyszenia. 

Wszystkie koszty podróŜy, noclegu i wyŜywienia sędziów ponosi kierownictwo wystawy. Zagra-
niczni sędziowie otrzymują rekompensatę pienięŜną w dniu oceny za przynajmniej dwa noclegi 
w hotelu w pokoju dwuosobowym. 

Koszty podróŜy sędziów zostaną rozliczone po przedłoŜeniu dowodu jazdy (biletu) koleją 2-giej 
klasy. Sędziowie, którzy przybywają samochodem, otrzymają rekompensatę 0,25 € za kilometr. 
Jeśli to moŜliwe, to naleŜy utworzyć grupę wspólnej podróŜy. 

Kierownictwu wystawy pozostawia się negocjowanie specjalnych warunków z sędziami za obo-
pólnym porozumieniem.  

8. Dokonanie oceny 
Ocena zwierząt odbywa się wg europejskiego systemu oceniania, na bazie Europejskich Stan-
dardów.  

Na kaŜdej wystawie kolegium sędziowskie podlega przewodniczącemu, który najczęściej jest 
zakontraktowany z kraju organizującego. 

9. Nagrody 
Europejskie Stowarzyszenie Hodowców daje do dyspozycji organizatorów wystawy medale Sto-
warzyszenia. Kierownictwu wystawy zaleca się, aby kaŜdemu wystawcy dać nagrodę pamiąt-
kową. Dalszy podział nagród znajduje się w gestii organizatora. Nagrody do rozdania muszą 
być podane przy składaniu podania. 

10. Mistrz Europy 
Tytuł „Mistrza Europy” moŜna nadać przy zgłoszeniu przynajmniej 20 zwierząt jednej rasy. Je-
śli w ramach jednej rasy wystawionych zostanie 20 zwierząt konkretnej odmiany barwnej, wów-
czas moŜna przyznać kolejny tytuł. 

Tytuł „Mistrza Europy” nadaje się za maksymalną sumę całkowitą punktów czterech najlepszych 
zwierząt tej samej barwy (na jednego wystawc ę). Reprezentowane muszą być obydwie płcie.   

Przy równej ilości punktów tytuł „Mistrza Europy” otrzymuje dwóch wystawców. Zwycięzcę usta-
la się metodą matematyczną. 

Rasy wzgl. odmiany barwne, które nie spełniają wymaganej ilości zwierząt (20), mogą zostać 
połączone. 

Kierownictwo wystawy moŜe te postanowienia zaostrzyć, nie moŜe ich jednak złagodzić. 

11. Champion Europy 
Tytuł „Championa Europy” moŜna nadawać zgodnie z Regulaminem Europejskiego Stowarzyszenia 
Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków, Królików i Świnek Morskich wg następujących kryteriów: 

a) Tytuł przyznawany jest przy liczbie przynajmniej 20 zgłoszonych zwierząt jednej rasy.  
NiezaleŜnie od płci wyróŜniane jest najlepsze zwierzę.  

b) O ile poszczególne odmiany barwne spełniają te warunki (20 zwierząt), wewnątrz rasy  
moŜna nadać kolejne tytuły „Championa Europy”. 

c) Przy zgłoszeniu ponad 40 zwierząt jednej rasy, tytuł ten przyznaje się najlepszemu 
zwierzęciu płci męskiej i Ŝeńskiej. Obowiązuje to równieŜ dla poszczególnych odmian 
barwnych, o ile spełnione są te warunki (40 zwierząt danej odmiany barwnej). 
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d) Aby zdobyć tytuł „Champion Europy” zwierzą musi otrzymać przynajmniej „bardzo do-
brą” ocenę (95 punktów). 

Tytuł zostaje przyznany zwierzęciu najwyŜej ocenionemu. JeŜeli więcej zwierząt posiada taką 
samą liczbę punktów, wówczas tytuł przyznaje przewodniczący sędziów we współpracy z grupą 
sędziowską, której przynajmniej dwóch kolejnych sędziów pochodzi z róŜnych krajów.  

12. Dokumenty  
Zwycięzcy tytułu „Mistrz Europy” lub „Champion Europy” kierownictwo wystawy wręcza odpo-
wiedni dyplom, który musi zawierać następujące dane: 

• Rodzaj wystawy – dokładne określenie (patrz wzór), 

• Rasa, 

• Barwa i płeć, 

• Ocena / liczba punktów, 

• Tytuł Mistrza lub Championa Europy, 

• Nazwisko i mię wystawiającego gołębia, 

• Miejscowość, kraj i data europejskiej wystawy, 

• Podpis kierownictwa wystawy i przewodniczącego składu sędziowskiego, 

• Ewentualnie zdjęcie zwycięskiego zwierzęcia, 

• Logo europejskiego stowarzyszenia hodowców i logo wystawy rasy.  

Formularze dokumentów moŜna zamówić u przewodniczącego EE branŜy drób po zakończeniu 
procedury zgłoszeniowej. MoŜna równieŜ sporządzić własny dyplom, jednakŜe z wyŜej wymie-
nionymi danymi. 

Dyplom naleŜy wypełnić w dniu wystawy i wręczyć go wystawcy.  

13. Europejska wystawa młodzie Ŝowa  
PoŜądane jest przy organizowaniu europejskich wystaw, zorganizowanie takŜe wystawy klasy 
młodzie Ŝowej . Wówczas młodym hodowcom do lat 18 zezwala się na wystawianie zwierząt.  

14. Młodzie Ŝowy Mistrz Europy   
Przyznanie tytułu „MłodzieŜowego Mistrza Europy” odbywa się na podstawie regulaminu wy-
staw Europejskiego Stowarzyszenia. Zgodnie z nim tytuł moŜe zostać nadany, jeŜeli zgłoszo-
nych zostanie przynajmniej 10 zwierząt jednej rasy. Jeśli w poszczególnych odmianach barw-
nych zostanie wystawionych równieŜ 10 zwierząt, moŜna przyznawać kolejne tytuły. 

Tytuł „Mistrza Europy” nadaje się za maksymalną sumę całkowitą punktów czterech najlepszych 
zwierząt tej samej barwy (na jednego wystawc ę). Reprezentowane muszą być obydwie płcie.   

Przy równej ilości punktów tytuł „Mistrza Europy” otrzymuje dwóch młodzieŜowych wystawców. 
Zwycięzcę ustala się metodą matematyczną. 

Kierownictwo wystawy moŜe te postanowienia zaostrzyć, nie moŜe jednak ich złagodzić. 

15. Młodzie Ŝowy Champion Europy 
Przy przynajmniej 10 zwierzętach w klasie młodzieŜowej, za najlepsze zwierzę przyznany zo-
staje tytuł „MłodzieŜowego Championa Europy”. Najlepsze zwierzę, niezaleŜnie od płci, zostaje 
wyróŜnione dyplomem „MłodzieŜowy Champion Europy”. 

Jeśli w poszczególnych odmianach barwnych zostanie wystawionych równieŜ 10 zwierząt, 
moŜna przyznawać kolejne tytuły. 
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JeŜeli w klasie młodzieŜowej zgłoszonych zostanie 20 lub więcej zwierząt, wówczas najlepsze-
mu zwierzęciu płci męskiej i Ŝeńskiej przyznany zostanie tytuł „MłodzieŜowego Championa Eu-
ropy”. Jeśli w poszczególnych odmianach barwnych zostanie wystawionych równieŜ 20 zwie-
rząt, moŜna wówczas przyznać kolejny tytuł za najlepsze zwierzę płci męskiej i najlepsze zwie-
rzę płci Ŝeńskiej. 

Odmiany barwne, które nie osiągają wymaganej liczby zwierząt (10) mogą zostać połączone. 

Aby otrzymać tytuł „MłodzieŜowego Mistrza Europy” gołąb musi otrzymać przynajmniej ocenę 
„bardzo dobrą” (94 punktów). 

16. Dyplomy dla młodzie Ŝy 
Obowiązują takie same postanowienia jak w punkcie 11.6. 

17. Zobowi ązania wzgl ędem Europejskiego Stowarzyszenia Hodow-
ców s ą wiąŜące od  2013 roku 

Za kaŜde zgłoszone zwierzę Kierownictwo wystawy zobowiązane jest do odprowadzenia do 
kasy Stowarzyszenia 0,5 €. Kwotę naleŜy przelać najpóźniej do 30 dni od wystawy na konto 
skarbnika Stowarzyszenia: 

Union Bank, D 24937 Flensburg 
BIC UNBANDE21 – IBAN DE14 2152 0100 0000 2353 93 
Właściciel konta: Entente Européenne EE – Willy Littau 

Równocześnie kierownictwo wystawy za pośrednictwem poczty doręcza prezesowi Stowarzy-
szenia Hodowców Gołębi oraz skarbnikowi Stowarzyszenia katalog wystawowy. 

Kierownik wystawy jest odpowiedzialny za przestrzeg anie regulaminu. 

18. Postanowienia ko ńcowe 
Zgodnie z zasadą równouprawnienia męŜczyzn i kobiet, wszystkie określenia osobowe oraz 
funkcji obowiązują dla obydwu płci.  

19. Wejście w Ŝycie 
Regulamin został dopuszczony przez zebranie członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia 
Hodowców dnia 4 czerwca 2011 roku w Balatonalmadi / Węgry i wchodzi natychmiast w Ŝycie. 

 

Wilhelm Riebniger 

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu 

 

Klaus von der Hoek 

Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu 
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Formularz zgłoszeniowy wystawy goł ębi rasowych  

Związek/stowarzyszenie/klub składający wniosek – dokładna nazwa 

 

 

Odpowiedzialna osoba kontaktowa: 

Nazwisko:                                      Imię:                                  Funkcja: 

 

Ulica:                                             Kod:              Miejscowość:                               Kraj: 

 

Nr tel.                                            Nr faksu                             e-mail:  

Tytuł wystawy: 

Europejska wystawa rasy   

Miejsce wystawy – Dokładny adres hali wystawowej: 

 

 

Data przeprowadzenia wystawy: 

 

Potencjalne państwa biorące udział w wystawie: 

 

 

 

 

Przewidywalna liczba zgłoszeń: 

 

Warunki wystawy zostały załączone do tego wniosku  

Ewentualne uwagi: 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przyznawania nagród: 
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Znane są nam: Regulamin wystaw Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców i Regulamin Wy-
staw Europejskich w danej rasie. Zobowiązujemy się do ich przestrzegania.   

Wniosek musi zostać złoŜony pisemnie najpóźniej do 15 stycznia roku poprzedzającego do 
prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi. Dla wystaw, które odbywają się 
w styczniu i lutym obowiązuje ten sam rok jak dla wystaw przyszłego sezonu jesiennego. 

Miejscowość:                                       Data:                                 Podpis: 

 

 

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu 

Wilhelm Riebinger, Ostrstr 1,  34, D-59555 Lippstadt, tel. 0049 29 42/57 29 3,   

e-mail: wilhelm.riebniger@-online.de 

 

 

                                                
1 Polskie specjalistyczne kluby, stowarzyszenia, towarzystwa itp. muszą przed skierowaniem podania do 
Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców uzyskać zgodę Polskiego Związku Hodowców Gołębi Raso-
wych i Drobnego Inwentarza na zorganizowanie wystawy. 


