Wytyczne regulaminowe do wystawiania i oceny ptaków w PFO
Stan na rok 2016 (w kolejnych latach mogą wymagać aktualizacji)
1. Lipochromowe 100%.
W kolekcji wszystkie ptaki bez śladu melaniny.

2. Melaninowe 100%.
W kolekcji wszystkie ptaki bez śladu lipochromu.

3. Lipochromowy szek ( lipochrom powyżej 50%).
Na pierwszy rzut oka upierzenie ma więcej piór jasnych.

4. Melaninowy szek ( melanin powyżej 50%).
Na pierwszy rzut oka upierzenie ma więcej piór ciemnych.

Na przykład zestawienie trzech szeków jasnych i jednego szeka ciemnego nie jest kolekcją i
będzie zdeklasowane na konkursie, należy zachować ocenę indywidualną zgodnie z fenotypem.

Dyskwalifikacja - całkowity brak oceny, NO
Ptaka dyskwalifikuje się w przypadku stwierdzenia celowego działania hodowcy w celu oszukania na czas rywalizacji
konkursowej.
Na przykład:
o Ptak bez obrączki.
o Ptak bez zamkniętej obrączki.
o Ptak ze starą obrączką.
o Ptak z obrączką innego hodowcy niż hodowcy zgłaszającego.
o Ptak, u którego widoczna jest obecność pozostałości środków czyszczących,
z widocznym sztucznym farbowaniem (nie drogą pokarmową).
Czynność tą dokonuje komisja techniczna pod czas kontroli lub sugestii sędziego prowadzącego ocenę, z informacją na
karcie przyczyny dyskwalifikacji, dodatkowo mogą być zastosowane konsekwencje regulaminowe.

Dyskwalifikacja – z częściową oceną
Powody dla których nie ocenia się ptaka
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Całkowity lub częściowy brak kończyn, palców lub pazurów.
Całkowita lub częściowa ślepota.
Całkowity brak piór w skrzydle lub w ogonie.
Torbiele piór (bryła, cysta piórowa).
Ptak krwawiący lub chory.
Tylny palec skierowany ku przodowi tak jak palce przednie ( palce nie obejmują drążka ).
Ptak z kolorem czerwonym w upierzeniu niedopuszczalnym dla standardu danej rasy.
Ptak wykazujący ewidentny brak cech rasowych, nie pozwalających na zakwalifikowanie ptaka do konkretnej
klasy konkursowej.
W kanarkach kolorowych lipochromowych ślady melaniny na upierzeniu, skokach, pazurach.
W kanarkach kolorowych melaninowych ślady lipochromu , w serii czarnych z jasnym pazurem, oraz z dwoma
czynnikami np. opal + pastel.

W kolekcji dotyczy to ptaków z wymienionymi wadami, pozostałe należy ocenić nie przenosząc do klasy indywidualnej z
informacją na karcie przyczyny dyskwalifikacji. Dokonuje sędzia prowadzący ocenę przy aprobacie koordynatora sekcji
konkursu.

Deklasacja .
Ptaka lub kolekcji deklasuje się w przypadku stwierdzenia:
o Fenotyp wystawionych ptaków nie zgadza się z opisem rasy na protokole ,(pomyłka w zgłoszeniu).
o Różnorodność ptaków w kolekcji

Postępowanie
Ptaki należy ocenić zgodnie z fenotypem zachowując pełną prawidłowość oceny i zdeklasować. Dokonuje sędzia
prowadzący ocenę przy aprobacie koordynatora sekcji konkursu.
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