-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łaziska Górne, dnia 26 września 2021 r.
UCHWAŁA Nr 12/2021
Walnego Zebrania Członków Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych
z dnia 26 września 2021 roku
w sprawie organizacji konkursu i wystawy pod tytułem:
XXII PUCHAR POLSKI KANARKÓW KSZTAŁTNYCH – Łaziska Górne 2021

1. W terminie 21 – 23 października 2021 roku Klub Hodowców kanarków Kształtnych
zorganizuje wystawę kanarków kształtnych zatytułowaną XXII PUCHAR POLSKI
KANARKÓW KSZTAŁTNYCH – Łaziska Górne 2021.
2. Regulamin konkursu i wystawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Regulamin przyznawania nagród stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Sekcje i klasy wystawowe stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU I WYSTAWY
1. Konkurs i wystawa odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych,
43-170, ul. Św. Jana Pawła II 2
2. Ptaki do konkursu zgłaszać mogą członkowie KHKK, stowarzyszeń członkowskich
PFO oraz członkowie innych stowarzyszeń, w tym pozakrajowych.
3. Ptaki do konkursu przyjmowane będą 21 października 2021 roku (czwartek) od godz.
10.00 – 17.00.
4. Ocena ptaków rozpocznie się o godzinie 8.00 dnia 22 października 2021 roku.
5. Wszyscy wystawcy ptaków, eksperci i członkowie KHKK przebywający na terenie
Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych w czasie trwania wystawy
zobowiązani są do noszenia masek ochronnych a także dezynfekowania rąk przed
wejściem na teren wystawy.
6. Zarząd KHKK zabezpieczy odpowiednią ilość płynu dezynfekującego do rąk i umieści
go w widocznym i oznaczonym miejscu przed wejściem na tren wystawy.

7. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się o godzinie 15.00 dnia 23 października
2021 roku w sali kinowej MDK w Łaziskach Górnych.
8. Wystawcy zgłaszają kanarki zgodnie z klasami wystawowymi, opublikowanymi przez
Organizatora na stronie internetowej Klubu www.khkk.pl i na stronie facebookowej
Klubu: www.facebook.com/klub.hodowcow.kanarkow.ksztaltnych
9. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zakwalifikowanie kanarków
do klas wystawowych, w przypadku błędnego zakwalifikowania ptaków przez
wystawcę, ptaki zostaną ocenione przez sędziów, lecz nie wezmą udziału w
konkursie.
10. Do konkursu przyjęte zostaną tylko te ptaki, które zostaną zgłoszone przez wystawcę
wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 18 października 2021 roku na adres
e-mail: wystawa@klubkhkk.hub.pl
11. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony internetowej Klubu Hodowców
Kanarków Kształtnych, z działu AKTUALNOŚCI.
12. Kanarki muszą posiadać obrączki z CIH wystawcy. Nie dopuszcza się do konkursu
ptaków posiadających na nogach dodatkowe obrączki i oznakowania. Nie dopuszcza
się prolongaty.
13. Klatki wyłożone muszą być białym papierem.
14. Wystawca jest zobowiązany zapewnić ptakom pokarm na pierwszy dzień wystawy.
15. Opłata za kolekcję ptaków i ptaka pojedynczego została ustalona na kwoty:
a. dla członków KHKK 25 zł i 7 zł
b. dla pozostałych wystawców 30 zł i 10 zł.
16. Katalog wystawy, obligatoryjny dla każdego Wystawcy, w cenie 15 zł.
17. Wystawcy po przekazaniu ptaków Organizatorowi nie wolno poruszać się pomiędzy
regałami z ptakami.
18. Organizator wyznaczy osoby do przyjmowania ptaków i rozmieszczania ptaków na
regałach wystawowych.
19. KHKK posiada klatki wystawowe do wypożyczenia na czas trwania konkursu i
wystawy, które można rezerwować u Prezesa KHKK pod numerem telefonu
602 521 587
20. Cena wypożyczenia jednej klatki z akcesoriami wynosi 5 zł dla członka KHKK i 7 zł
dla pozostałych wystawców.
21. W trakcie trwania konkursu w salach wystawowych przebywać mogą tylko eksperci i
osoby wyznaczone przez Organizatora do donoszenia ptaków, a także obsługa
informatyczna i członkowie Zarządu KHKK.
22. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród,
opublikowanym na stronie internetowej Klubu.
23. Zabrania się wyjmowania ptaków ocenionych z klatek wystawowych, podmieniania i
sprzedaży pod karą dyskwalifikacji i anulowania nagród.
24. W przypadku zaginięcia ptaka z winy Organizatora, Wystawca otrzyma rekompensatę
w kwocie odpowiadającej średniej cenie giełdowej ptaka danej rasy w Polsce.
25. Wystawa zakończy się w sobotę 23 października 2020 roku po ceremonii rozdania
nagród. Ptaki można będzie zabierać z klatek wystawowych dopiero po wyraźnym
sygnale Organizatora.
26. Wypożyczone klatki wystawowe oddać należy na stanowisku do tego celu
przeznaczonym, czyszcząc uprzednio szuflady i wylewając wodę z pojników
27. Giełda ptaków odbędzie się w dniu 23 października od godz. 9.00 do 17.00
28. Na terenie MDK obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania
alkoholu.
29. Organizator prosi wystawców o zachowanie czystości na terenie i na zewnątrz MDK.

Załącznik nr 2

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. PUCHAR POLSKI – w konkurencji biorą udział wystawcy, którzy zgłoszą do

konkursu co najmniej trzy kolekcje ptaków. Zwycięży wystawca, którego suma
punktów trzech kolekcji ptaków będzie największa.
2. PUCHAR KLUBOWY – przyznawany w każdej rasie kanarków kształtnych dla

najwyżej ocenionej kolekcji.
Warunki przyznawania pucharów:
a. kolekcja najlepsza w danej rasie musi otrzymać ocenę łączną minimum 360 pkt aby
puchar otrzymać,
b. jeżeli do konkursu zgłoszone zostaną w klasie konkursowej nie więcej jak trzy kolekcje
ptaków, przyznany zostanie puchar tylko za pierwsze miejsce,
c. jeżeli do konkursu zgłoszonych zostanie w klasie konkursowej nie więcej jak siedem
kolekcji, przyznane zostaną puchary za pierwsze i drugie miejsce,
d. jeżeli do konkursu zgłoszonych zostanie w klasie konkursowej więcej jak siedem
kolekcji, przyznane zostaną puchary za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

3. NAJLEPSZY PTAK POJEDYNCZY – nagroda dla najlepszego ptaka zgłoszonego

pojedynczo w klasie konkursowej
Warunki przyznawania nagród:
a. najlepszy ptak w swojej klasie konkursowej musi otrzymać ocenę minimum 90
punktów aby nagrodę zdobyć

4. PUCHAR UEFFINGA – w konkurencji biorą udział wystawcy, którzy zgłoszą do
konkursu co najmniej siedem ptaków.
Wygrywa ten wystawca, którego suma punktów siedmiu ptaków będzie największa.
Jest to puchar przechodni. Zdobyty trzy razy z rzędu przechodzi na własność
wystawcy.

Załącznik nr 3

KLASY KONKURSOWE
Uwagi:
1. Klasy konkursowe zostały opracowane na podstawie ilości ptaków zgłoszonych do
konkursu w latach poprzednich.
2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zakwalifikowanie kanarków
do klas konkursowych. W przypadku błędnego zakwalifikowania ptaków przez
wystawcę, ptaki zostaną ocenione przez sędziów, lecz nie wezmą udziału w
konkursie.
3. Białe kanarki w rasach podzielonych na klasy wystawowe intensywne i nieintensywne
przydzielone zostają do nieintensywnych.
Kolekcja

Klasy konkursowe

Pojedyncze

E1

Kędzierzawy paryski

E2

E3

Kędzierzawy gigant włoski

E4

E5

Kędzierzawy padewski z koroną i gładki

E6

E7

Kędzierzawy północny

E8

E9

Fiorino z koroną

E10

E11

Fiorino gładki

E12

E13

Mehringer

E14

E15

Kędzierzawy południowy

E16

E17

Kędzierzawy szwajcarski

E18

E19

Kędzierzawy garbus włoski

E20

E21

Garbus hiszpański

E22

E23

Melado tenerfeno

E24

E25

Garbus belgijski

E26

E27

Garbus szkocki

E28

E29

Garbus japoński intensywny

E30

E31

Garbus japoński nieintensywny

E32

E33

Garbus monachijski

E34

E35

Border

E36

E37

Border miniatura intensywny

E38

E39

Border miniatura nieintensywny

E40

E41

Norwik intensywny

E42

E43

Norwik nieintensywny

E44

E45

Yorkszyr

E46

E47

Kanarek berneński

E48

E49

Kanarek hiszpański llarguet

E50

E51

Miniatura hiszpańska intensywna

E52

E53

Miniatura hiszpańska nieintensywna

E54

E55

Irlandzki intensywny

E56

E57

Lankeszer

E58

E59

Krested

E60

E61

Krestbred

E62

E63

Gloster z koroną żółty (100% lipochromu)

E64

E65

Gloster z koroną zielony (100% melaniny)

E66

E67

Gloster z koroną zielony szek (ponad 50 % lipochromu)

E68

E69

Gloster z koroną zielony szek (ponad 50% melaniny)

E70

E71

Gloster z koroną brązowy

E72

E73

Gloster z koroną szafirowy

E74

E75

Gloster z koroną fawn

E76

E77

Gloster z koroną intensywny (wszystkie kolory)

E78

E79

Gloster gładki żółty (100% lipochromu)

E80

E81

Gloster gładki zielony (100% melaniny)

E82

E83

Gloster gładki zielony szek (ponad 50 % lipochromu)

E84

E85

Gloster gładki zielony szek (ponad 50% melaniny)

E86

E87

Gloster gładki brązowy

E88

E89

Gloster gładki szafirowy

E90

E91

Gloster gładki fawn

E92

E93

Gloster gładki intensywny (wszystkie kolory)

E94

E95

Niemiecki z koroną

E96

E97

Rheinlander

E98

E99

Arlekin portugalski

E100

E101

Lizard intensywny

E102

E103

Lizard nieintensywny

E104

E105

Nowa rasa kanarka

E106

E107

Irlandzki nieintensywny

E108

