Załącznik nr 3
REGULAMIN OCENY KRÓLIKÓW
Wystawa Drobnego Inwentarza
Minikowo, 22.09.2019 r. 

§ 1
Ocena zwierząt:
1. Króliki oceniane na wystawie muszą spełniać następujące warunki: 
- rasy duże w wieku od 8 m-cy do 2 lat, 
- rasy średnie w wieku od 7 m-cy do 2 lat, 
- rasy małe od 6 m-cy do 2 lat, 
- wszystkie króliki są urodzone i odchowane w stadzie hodowcy. 
2. Oznakowane i zaopatrzone w dokumentację hodowlaną. 
3. Zwierzęta zdrowe zaopatrzone w aktualne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii właściwego dla miejsca pochodzenia. 
§ 2
Komisja oceny
1. Oceny zwierząt na wystawie dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora KPODR. 
2. Komisja dokonuje oceny fenotypu zwierząt wg obowiązujących dla każdej rasy 
i odmiany wzorców oceny. 
a) Ocena fenotypu królików obejmuje 6 cech: 
- masa ciała, 
- budowa ciała, 
- typ rasowy, 
- jakość okrywy włosowej (gęstość, sprężystość, jedwabistość), 
- barwa okrywy włosowej, 
- specyficzne cechy rasowe (barwa włosów podszycia, oczu, pazurków).
3. Wyniki przeprowadzonej oceny zapisywane są na arkuszach oceny i są potwierdzone podpisami członków Komisji. 
4. Komisja ma prawo odstąpić od oceny zwierzęcia w przypadku stwierdzenia: 
a) uszkodzenia skóry zwierzęcia, 
b) niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy, 
c) widocznych oznak choroby,
d) samic w zaawansowanej ciąży.
5. Ocena fenotypu zwierząt metodą porównawczą przeprowadzana jest w grupach, których liczebność określa Komisja. 
6. Wyniki oceny fenotypu przeprowadzonej metodą porównawczą stanowią podstawę wyboru zwierząt najlepszych. 
§ 3
Wyniki oceny
1. Spośród najlepszych zwierząt Komisja dokonuje metodą porównawczą wyboru czempiona i wiceczempiona.
2. Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół. 
3. Wyniki Komisyjnej oceny prezentowanych zwierząt, dokonanej i zapisanej zgodnie 
z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie. 
4. Komisja oceny przyznaje następujące nagrody: czempion i wiceczempion ras dużych, czempion i wiceczempion ras średnich, wyróżnienie.
§ 4
Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na Wystawie Drobnego Inwentarza, Minikowo, 22.09.2019 r. podczas Targów JESIEŃ W OGRODZIE

Minikowo, 27.08.2019 r.

