
REGULAMIN WYSTAW SZYNSZYLI w KZHS 

Obowiązuje od 1.10.2013 

 

1. W wystawie mogą brać udział hodowcy szynszyli – członkowie KZHS. Organizator KZHS może 

wyrazić zgodę na udział hodowcy nie będącego członkiem Związku. 

2. Wystawa organizowana jest w kategoriach: fermy hodowlane, towarowe, wystawa młodego hodowcy 

(staż od 2-5 lat), wystawa odmian barwnych. Sposób oceny jest określony w regulaminie, a puchary, 

nagrody są równorzędne dla każdej kategorii. 

3. W wystawie mogą brać udział szynszyle, które odpowiadają następującym warunkom: 

- urodzone i odchowane w stadzie wystawcy, w wieku od 7-18 miesięcy 

- zgłoszone i dostarczone na wystawę w wyznaczonym terminie 

- oznakowane tylko na prawym uchu: kolczykiem w dolnej, zewnętrznej części ucha, 

lub  pisakiem, numerem klatki wystawowej w części wewnętrznej prawego ucha 

- zaopatrzone w kartę hodowlaną lub klatkową  

- zdrowe, potwierdzone aktualnym świadectwem weterynaryjnym. 

Hodowca wnosi opłatę klatkową od każdej wystawianej szynszyli. 

4. Oceną punktową według obowiązującego wzorca objęte są odmiany: standard, czarna aksamitna 

i beżowa. Pozostałe odmiany są oceniane metodą porównawczą. 

5. Do oceny szynszyli powołana jest Komisja Sędziowska, która ma prawo odstąpić od oceny 

w przypadku stwierdzenia: 

- wyraźnego uszkodzenia okrywy włosowej 

- braku łapy, lub ogona itp. 

- zabrudzeń utrudniających przeprowadzenie oceny 

- samic ciężarnych lub karmiących 

- zwierząt z oznakami chorobowymi 

Odstąpienie od oceny zwierzęcia jest równoznaczne z jego dyskwalifikacją. 

6. Suma punktów uzyskanych za ocenę pokroju stanowi podstawę do zaliczenia zwierząt do 

poszczególnych lokat: I lokata od 30-25 punktów, II lokata 24 punkty, III lokata 23 punkty. 

7. Po zakończeniu oceny sędziowie metodą porównawczą dokonują wyboru czempiona 

i wiceczempiona, jeżeli liczba szynszyli poszczególnych odmian wynosi minimum 5 sztuk. Komisja 

przyznaje po jednym tytule dla każdej kategorii i odmiany spośród szynszyli z pierwszą lokatą.  

8. Jeżeli stawka szynszyli jest mniejsza niż 5 sztuk dopuszcza się możliwość wyboru czempiona, jeśli 

szynszyla uzyskała indywidualnie minimum 27 punktów. 

9. Spośród szynszyli innych odmian barwnych wybiera się najładniejszą szynszylę lub stawkę. 

10.  Komisja przyznaje również nagrody specjalne i wyróżnienia: 

a) Puchar za Najlepszą Stawkę Szynszyli. Wybierana jest ona spośród wszystkich zwierząt 

ocenianych punktowo (co najmniej 5.) danego hodowcy, 

b) Puchar im. Jacka Żurowskiego. za najlepsza stawkę lub szynszylę czarną aksamitną, 

c) Puchar im. Władysława Rżewskiego. za najlepsza stawkę lub szynszylę beżową, 

d) Puchar im. Bogusława Barabasza i tytuł HODOWCA ROKU – otrzymuje hodowca, który na co 

najmniej 2 wystawach organizowanych przez KZHS w danym roku uzyskał najwyższą średnią 

ilość punktów w konkursie Najlepsza Stawka. 

11. Komisja ma prawo przyznać inne wyróżnienia w porozumieniu z organizatorem wystawy. 

12.  Po zakończeniu prac Komisja sporządza i podpisuje protokół, który zawiera zestawienie 

nagrodzonych zwierząt, z tytułami czempionów i wice czempionów, pierwsze i drugie lokaty, oraz 

przyznane nagrody specjalne 
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