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POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGI INWENTARZA 

 

 

SĘDZIA OBSERWATOR 

 

Sędzia Obserwator wyznaczony jest na wystawę z grona sędziów 

posiadających aktualne uprawnienia sędziowskie, dużą wiedzę z zakresu 

sędziowania , oraz o nienagannej etyce. 

Wyznaczenie sędziego Obserwatora należy do Prezydium Kolegium 

Sędziów. 

Do pełnienia funkcji Obserwatora wystawy Prezydium Kolegium Sędziów 

może wyznaczyć Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. 

Prawa i obowiązki  

1. Sędzia Obserwator powinien otrzymać od Organizatora: 

a. Listę Komisji Sędziowskiej zatwierdzoną przez Prezydium 

Kolegium Sędziów. 

b. Wykaz wystawianych ras gołębi, drobiu ozdobnego, królików i 

innych zwierząt hobbystycznych. 

c. Wszelką konieczną pomoc do prawidłowego wypełniania 

swoich obowiązków. 
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2. Sędzia Obserwator w czasie pełnienia funkcji powinien posiadać 

wizytówkę o treści OBSERWATOR WYSTAWY umieszczoną w 

widocznym miejscu. 

3. Przed otwarciem wystawy dla zwiedzających lub możliwie 

najwcześniej po jej otwarciu, Sędzia Obserwator zobowiązany jest 

obejrzeć całą stawkę ocenianych eksponatów. 

4. Rażące uchybienia w ocenie należy odnotować w stosownym 

protokole i ustalić tożsamość oceniającego sędziego lub komisji 

dokonującej oceny. 

5. W przypadku pisemnego zażalenia na pracę sędziego należy 

zgromadzić materiał dowodowy ( pisemne zażalenie wystawcy, 

karty ocen, numery obrączek gołębi, których ocena jest 

kwestionowana, arkusze ocen lub ich kserokopie). 

6. Sędzia Obserwator powinien wysłuchać poglądów wystawców, 

oraz łagodzić ewentualne konflikty. 

7. Protokół Sędziego Obserwatora wypełniony musi być 

bezpośrednio na wystawie. 

8. Sędzia Obserwator nie ma prawa zmiany oceny dokonanej przez 

sędziego. 

9. Sędzia Obserwator nie może oceniać na wystawie na której pełni 

tą funkcję. 

10.  Sędziemu Obserwatorowi przysługuje od Organizatora Wystawy 

zwrot kosztów podróży na ogólnych zasadach, tak jak innym 

sędziom, oraz jeżeli zaistnieje potrzeba zapewnienie 

zakwaterowania lub zwrotu kosztów noclegu po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Organizatorem Wystawy. 

11. Obowiązki Obserwatora Wystawy są wypełniane godzinę przed 

rozpoczęciem odprawy sędziowskiej, a kończą się o godz. 1300 

pierwszego dnia wystawy, na Wystawach Krajowych do godz. 1000 

w niedzielę. 

12. Jeżeli wyznaczony Sędzia Obserwator z przyczyn losowych lub 

innych ważnych  nie może wykonać powierzonej funkcji, należy 
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niezwłocznie zawiadomić Prezydium Kolegium Sędziów w celu 

wyznaczenia zastępcy. 

13. Raport Sędziego Obserwatora należy w ciągu 14 dni odesłać do 

Prezydium Kolegium Sędziów. 

 

Załącznik: 

1. Raport Sędziego obserwatora wystawy. 

 

 

Przewodniczący Kolegium Sędziów 

      Edward Gersztyn 

Obowiązki i prawa Sędziego Obserwatora wystawy wraz z załącznikiem 

zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGR i DI. w Kielcach 

dnia 01 sierpnia 2014r. 

Prezes P.Z.H.G.R. i D.I. 

Jan Pajka 


