Szanowni Koledzy – KLUBOWICZE
Przesyłam Wam kilka słów podstawowych informacji po przeglądzie gołębi
młodych i spotkania Członków Klubu Hodowców rasy Niemiecki Wystawowy
w Zielonej Górze w dniu 02.10.2010 r.
Relacja z przeglądu została zamieszczona przez Kolegów z Zielonej Góry na
stronie Zielonogórskiego Związku HGR i DO – www.zielonogorski-zhgrido.home.pl
i może nie będę się już z nią powtarzał. W tym miejscu chciałem jeszcze raz
pogratulować zwycięzcom przeglądu, szkoda, że nie wszyscy hodowcy z Klubu wzięli
w nim udział. Gorące podziękowania składam Organizatorom przeglądu i spotkania
za niezwykle przyjemne przyjęcie przyjezdnych i spore dofinansowania całego
spotkania. Podziękowanie składam również naszemu Koledze Eugeniuszowi
Witkowskiemu za ufundowanie nagród pieniężnych dla zwycięzców przeglądu.
Chciałem jednak też zwrócić uwagę Kolegów na to co się działo przed
przeglądem. Otóż spore nieporozumienia i niemałe zamieszanie jakiego miałem
okazję doświadczyć przed przeglądem, nasuwają wnioski, że powinniśmy coś
generalnie ustalić w kwestii przygotowania i przeprowadzenia przeglądu, a może
również ustalenia te powinny objąć ocenę na wystawie Klubowej ? Całe to
zamieszanie było niepotrzebne i należy go za wszelką cenę uniknąć w przyszłości,
dzieje się to wewnątrz naszej „Klubowej Grupy” i nie możemy dopuścić aby podobne
sytuacje się powtarzały.
W tym momencie zwracam się z apelem i z propozycją do wszystkich
Klubowiczów, aby zastanowili się nad własną propozycją przebiegu przeglądu,
sposobem jego przeprowadzenia.
Proponuję aby te uzgodnienia podjąć na spotkaniu Klubu przy okazji wystawy
Klubowej w Warszawie, w sobotę, 15.01.2011 r. o godz. 13.00, w Sali na pierwszym
piętrze w miejscu wystawy.
Moja wstępna propozycja jest taka, aby przegląd prowadzili wszyscy
sędziowie z Klubu, to jest spotkanie robocze, każdy może coś dodać lub zadawać
pytania, chodzi mi o to, aby to była w pełni otwarta dyskusja. Dla doświadczonych
hodowców słuchanie po raz kolejny jakie powinny być prawidłowości u każdego
gołębia, może być trochę nudne, ale początkujący hodowcy mają tu szczególne pole
do zdobycia wyjątkowej wiedzy. Podobnie wybór zwycięzców przeglądu, powinien
moim zdaniem odbywać się jawnie poprzez wybór najlepszych gołębi z udziałem
sędziów i hodowców i publicznym uzasadnieniem, dlaczego ten a nie inny gołąb jest
typowany na zwycięzcę.
Proszę o inne propozycje, uzgodnienia te powinny przyjąć stały Regulamin
przebiegu przeglądu i obojętnie gdzie on będzie się odbywał, moim zdaniem powinny
na nim obowiązywać te same reguły.
Na spotkaniu zastanowimy się też nad oceną gołębi na wystawach
Klubowych, nie chcę żeby ktoś odebrał to jako złośliwość, ale odnoszę wrażenie, że
przy naszym poziomie hodowli, sędziowie z Polski to już nie mają pojęcia co to jest
gołąb, podchodzą do niego tylko „od str. Ogona” i mogą Niemieckiego pomylić z
Mewką. Czy konieczne jest za każdym razem zapraszanie sędziów z Niemiec ?

musimy to uzgodnić. Wiadomo, że zaproszenie Niemców do oceny kosztuje, a czy
zawsze zrobią to lepiej od nas ? Mam nadzieję, że wszystkie bieżące sprawy
Klubowe uda nam się uzgodnić na spotkaniu Klubowym, na które serdecznie
zapraszam.
Obecnie na najbliższą wystawę Klubową Kol. Janek Szturmaj, stara się
zaprosić trzech sędziów z Niemiec, gdyż zapowiada się duża ilość gołębi w ramach
naszej wystawy Klubowej. Jedni sędziowie z przyczyn niezależnych odmówili
przyjazdu, może uda się zaprosić innych ?
Wystawa Klubowa odbędzie się przy krajowej wystawie w Warszawie, w dniach
15 – 16 stycznia 2011 r. w hali EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Tym z
Kolegów, którzy nie byli na przeglądzie w Zielonej Górze wysyłam w załączeniu kartę
zgłoszenia i regulamin wystawy.
Aktualne rozliczenie, listę z opłaconymi składkami oaz listę adresową członków
Klubu, będę miał do przekazania na spotkaniu przy wystawie klubowej.
Informuję również, że przy okazji wystawy krajowej, w sobotę 15.10.2011 r., o godz.
19, w hotelu Novotel, przy ul. 1-go Sierpnia 1, planowane jest spotkanie / uroczysta
kolacja / hodowców, niestety z uwagi na ogólne, niemałe koszty związane z
wystawą, hodowcy mogą wziąć udział w tym spotkaniu na własny koszt, wpłacając
100 zł. od osoby.
Deklarację udziału w ww. spotkaniu proszę składać odpowiednio wcześniej, razem
ze zgłoszeniem gołębi.

Pozdrawiam serdecznie i standardowo do
zobaczenia na najbliższych wystawach,
Zbyszek Rajski

