I Specjalistyczna Wystawa Wiedeńskich
Królików w Polsce
Regulamin:
6-7 Stycznia 2018r.
Organizatorzy :
-Świętokrzyskie Stowarzyszenie Hodowców
Królików rasowych i Drobnego Inwentarza
-Miasto i Gmina Nowa Dęba
-Powiat Tarnobrzeski
Miejsce Wystawy :
Hala Sportowo-Widowiskowa Nowa Dęba ul.
Mikołaja Reja 7

Uczestnictwo:
Wystawcami mogą być wszyscy hodowcy królików wszystkich
ras wiedeńskich, zrzeszeni w organizacjach zajmujących się

między innymi hodowlą królików. Wystawiane zwierzęta
muszą być czyste rasowo, zdrowe i prawidłowo oznakowane.

Wymagania szczegółowe dla zwierząt:
1. W Konkursie uczestniczą wyłącznie zwierzęta urodzone w
hodowli Wystawcy. Zwierzęta nieurodzone w hodowli
wystawcy również będą podlegać ocenie, lecz należy oznaczyć
je na karcie zgłoszeniowej, jako PK (Poza Konkursem).
2. Wymagania wiekowe:
Króliki dorosłe w rasie: od 8 miesięcy
Króliki młode w rasie: 5-7 miesięcy,
1. 3. Wymagania wystawowe :
1.Króliki dorosłe wystawiane w kolekcji K4D (4 szt. w
jednej rasie- wiedeńskiej).
2. Króliki młode wystawiane w kolekcji K4M (4 szt. w
jednej rasie – wiedeńskiej).
3. Króliki prezentowane w K4D i K4M muszą być tej
samej rasy i „odmiany barwnej”.
4. W każdej kolekcji muszą być prezentowane króliki obu
płci w dowolnym zestawieniu.
5. Niedozwolone jest prezentowanie królików młodych
z dorosłymi, w jednej kolekcji.
6. W przypadku niedotrzymania powyższych wymagań,

króliki oceniane są, jako wystawione pojedynczo.
7. Króliki młode można również wystawiać pojedynczo.
8 Króliki wystawiane w Kolekcjach, należy odnotować w
Karcie Zgłoszenia odpowiednio K4D (kolekcja dorosłe) lub
K4M (kolekcja młode). Wystawca dokonuje doboru składu
kolekcji.
9. Każdy królik wystawiony w Kolekcji K4 musi być urodzony
w hodowli Wystawcy.
10. Każdy królik wystawiony w Kolekcjach K4 bierze udział w
Konkursie Indywidualnym.
Kolekcje K4D i K4M będą oceniane i nagradzane w
następujących kategoriach:
1 Wiedeński Niebieski
2 Wiedeński Czarny
3 Wiedeński Biały
4 Wiedeński Szary
5 Wiedeński Niebiesko- Szary
Z najwyżej ocenionych Kolekcji w każdej kategorii Komisja
Sędziowska wytypuje: '' MISTRZOWSKĄ KOLEKCJĘ 2018r.- w
Kategorii ....'' i ”V-CE MISTRZOWSKĄ KOLEKCĘ 2018R- w
Kategorii...” po spełnieniu warunku, że w każdej kategorii
będą prezentowane min.2 kolekcje K4, od min. 2 wystawców.

W przypadku kiedy nie będzie spełniony powyższy warunek tj.
będzie mniej niż 2 kolekcje w kategorii i kolekcje będą
pochodzić od jednego Wystawcy , kolekcje zostaną ocenione
jako „ZWYCIĘZKA KOLEKCJA w Kategorii....”i

W razie identycznej punktacji kolekcji o przyznaniu tytułów
rozstrzygnie Komisja Sędziowska
W I Ogólnopolskiej Specjalistycznej Wystawie Królików
wiedeńskich w Polsce zostanie wyłoniony Champion i Vice
Champion ,w następujących kategoriach:
1 Wiedeński Niebieski
2 Wiedeński Czarny
3 Wiedeński Biały
4 Wiedeński Szary
5 Wiedeński Niebiesko- Szary

Warunkiem przyznania tytułu Championa i Vice Championa w
jednej z wyżej wymienionych kategorii, jest, aby w danej
kategorii było wystawionych min. 10 królików, od min.2
hodowców i uzyskanie oceny: w wypadku Championa min. 96
pkt. , Vice Championa min. 95 pkt. W przypadku, gdy w danej
kategorii zostanie wystawionych powyżej 40 królików komisja
Sędziowska przyzna tytuł Championa i Vice Championa
odrębnie dla Samca i Samicy po spełnieniu ww. warunków

Nagrody :
Zwycięskie kolekcje Champion , vice-champion i wyróżnienia
zostaną nagrodzone pucharami , dyplomami oraz nagrodami
specjalnymi ( rzeczowymi )
Dodatkowo zostaną przyznane specjalne nagrody:
W = Wyróżnienie
MH = Nagroda Specjalna dla 3 najmłodszych wystawców
NG1.0= Najlepsza Głowa w Samcach
NG0.1= Najlepsza Głowa w Samicach
Nsr1.0= Najlepsza okrywa w Samcach
Nsr0.1= Najlepsza okrywa w Samicach
Npr.= Najlepiej prezentujący się królik (postawa wystawowa)
Nbo = Najlepsza Barwa okrywy osobno w każdej odmianie
barwnej
(biała niebieska czarna szara niebiesko-szara)

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
dodatkowych nagród nieujętych regulaminem np. wyróżnień
organizacyjnych. Ilość przyznanych nagród będzie zależna od
liczebności i jakości prezentowanych zwierząt. O przyznaniu
w/w nagród dla danego zwierzęcia ostateczną decyzję
podejmuje Komisja Sędziowska w porozumieniu z
organizatorem.
Sprzedaż zwierząt:

Jeżeli eksponowany Królik przeznaczony jest do sprzedaży,
należy to odnotować w Karcie Zgłoszenia podając jego cenę.
Do podanej ceny Organizator doliczy opłatę własną w
wysokości 10%. Sprzedaż Królików prowadzić będą wyłącznie
Organizatorzy. Upoważnionymi osobami do otwierania klatek
i wyjmowania królików są tylko osoby wyznaczone przez
komisarza wystawy. Sprzedawane będą wyłącznie króliki,
których Rodowody Wystawca przekaże Organizatorom.
Sprzedaż na własną rękę na terenie obiektu, w którym
odbywa się Wystawa bez zgody Organizatora jest zabroniona.
Zakupione zwierzęta mogą być wydane TYLKO w Niedzielę
Terminarz:
Zgłoszenia należy przesłać do 23 Grudnia 2017 na adres email: specjalka@interia.pl
Wszystkie opłaty należy uiszczać
na konto: 40 1020 4913 0000 9102 0135 8464
Damian Hajduk Rozalin 172, 39-460 Nowa Dęba
Opłaty Wystawowe:
Wpisowe: 30zł od każdego Wystawcy (w ramach wpisowego
Wystawca otrzyma 1 obiad, Katalog Wystawy, identyfikator
uprawniający do bezpłatnego wstępu na wystawę oraz kartę
parkingową).

Opłata Klatkowa:
3 zł za oczko dla jednego królika ( w ramach opłaty królik ma
zapewnioną karmę (jęczmień lub owies) oraz wodę, jeżeli
hodowca nie zastrzeże innego rodzaju żywienia).
Karmidła oraz poidła dla swoich królików zapewnia Wystawca
we własnym zakresie.
Króliki na wystawę należy dostarczyć do 05.01.2018 Do
godz. 09: 00 rano.
Istnieje możliwość dostarczenia królików w czwartek po
wcześniejszym uzgodnieniu tel. Opłaty związane z wystawą
należy uiścić do 23 Grudnia 2017.
Ocena królików rozpocznie się 5 stycznia od godz. 10: 00.
Zakończenie wystawy i rozdanie nagród 7 stycznie o godz.
15:00
Godziny Otwarcia Wystawy:
Sobota 8 :00- do 17
Niedziela 8:00- 15

 Postanowienia końcowe:
1. Koszt dowozu zwierząt ponosi Wystawca.
2. Zwierzęta dostarczone na Wystawę z objawami
chorobowymi będą zwracane Wystawcy, bądź usuwane z
Wystawy
. 3. Zgłoszenie zwierząt na Wystawę jest równoznaczne z
zaakceptowaniem Regulaminu.
4.W sprawach nie ujętych Regulaminem decyzję podejmuje
Organizator.
5 Za zwierzęta padłe podczas Wystawy nie będzie wypłacane
odszkodowanie.
6. Za każde zaginione podczas Wystawy zwierzę Organizator
wypłaci odszkodowanie w wysokości do 100zł.
7. Każdy wystawca jest zobowiązany z zapoznaniem się z
warunkami w jakich będzie przebywało zwierzę podczas
wystawy.
8. WAŻNE!!! Hodowcy królików zobowiązani są dostarczyć
zaświadczenie od lekarza weterynarii o szczepieniu zwierząt
przeciwko pomorowi i myksomatozie.

Kontakt telefoniczny:
Klimek Sylwester tel.793 477 893
Przemysław Hajduk Tel. 536 190 032
Andrzej Kołodziej Tel. 6000097180
W dniu 6 Stycznia będzie organizowana kolacja, która
odbędzie sie w Wiejski Centrum Aktywności Rozalin .Koszt
kolacji 40 zł za osobę . Osoby zainteresowane obecnością na
kolacji proszone są uiścić opłatę razem z opłatą za Wystawę z
dopiskiem KOLACJA do Dnia 23 Grudnia.
Istnieje możliwość noclegu . Odnośnie pytań dotyczących
Kolacji i Noclegu kontakt z kol. Andrzej Kołodziej .
Razem stwórzmy coś czego jeszcze w Polsce nie było !
Serdecznie Zapraszamy

