Regulamin współzawodnictwa między oddziałami PZHKiPE

Cele współzawodnictwa:  

1.	Stały wzrost aktywności hodowców zrzeszonych w PZHKiPE.
2.	Podnoszenie jakości działania oddziału.
3.	Ustalenie oddziałów aktywnych, podejmujących działania na rzecz rozwoju hodowli ptaków.
4.	Integracja środowiska hodowców w prężnie działających oddziałach oraz zachęcanie wszystkich biernych oddziałów do przyłączenia się do współzawodnictwa.
5.	Zainteresowanie hodowców sprawami organizacyjnymi stowarzyszenia.
6.	Ciągłe dążenie oddziałów do poprawy miejsca w rankingu poprzez nieustanny wzrost aktywności wszystkich struktur działających w oddziale.
7.	Poprawa logistyki działania oddziału (zorganizowanie, wyszkolenie, zdyscyplinowanie, fachowość, nowoczesność).
8.	Wyłonienie najlepszego oddziału.

Zasady współzawodnictwa:
	
1.	Współzawodnictwo oddziałów odbywać się będzie corocznie.
2.	Każdego roku współzawodnictwo między oddziałami rozpocznie się w dniu zwołania przez zarząd PZHKiPE Walnego Zebrania Delegatów a zakończy się na miesiąc przed zwołaniem następnego Walnego Zebrania Delegatów lub po ogłoszeniu wyników przez Komisję Oceniającą Współzawodnictwo.
3.	Współzawodnictwo będzie obejmowało wszystkie oddziały PZHKiPE.  
4.	Wyniki współzawodnictwa ogłoszone zostaną przez Zarząd PZHKiPE na stronie internetowej i biuletynie związkowym po przekazaniu wyników przez Komisję Oceniającą nie później niż na miesiąc przed Walnym Zebraniem Delegatów.
5.	Współzawodnictwo prowadzone będzie przez Komisję Oceniającą Współzawodnictwo. 
6.	Kadencja  Komisji Oceniającej Współzawodnictwo trwa 4 lata. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZHKiPE. 
7.	Komisja Oceniająca Współzawodnictwo ma prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu współzawodnictwa między oddziałami PZHKiPE.
8.	Każdego roku regulamin współzawodnictwa będzie aktualizowany.
9.	Odwołanie od decyzji Komisji Oceniającej Współzawodnictwo może nastąpić do Zarządu PZHKiPE nie później niż 14 po ogłoszeniu wyników w serwisie internetowym PZHKiPE.
10.	Zarząd PZHKiPE uhonoruje nagrodami 3 najaktywniejsze oddziały nagrodami rzeczowymi.
11.	W rankingu współzawodnictwa przyznawane punkty mogą być dodatnie lub ujemne.

Ranking współzawodnictwa:

Punkty dodatnie przydziela się oddziałowi za:

Udział delegata oddziału w corocznym Walnym Zebraniu Delegatów (tylko 1 delegat liczony do  punktacji współzawodnictwa) 10 pkt.
	Zorganizowanie konkursu ptaków w oddziale i udokumentowane go papierowym katalogiem 10 pkt.
	Wysłanie drogą elektroniczną lub listową do dnia 31 stycznia do Komisji Oceniającej Współzawodnictwo sprawozdania z działalności oddziału zatwierdzonego przez zarząd oddziału 10 pkt.
Uczestnictwo w Ornitologicznych Mistrzostwach Polski hodowców danego oddziału (1 pkt. za osobę).
	Uczestnictwo w Otwartych Mistrzostwach PZHKiPE hodowców danego oddziału (1 pkt. za osobę).
	Tytuł Mistrza PZHKiPE oraz tytuł Mistrza Polski zdobywa hodowca którego ptaki zdobyły w kolekcji od 360 pkt, w klasyfikacji ptaków pojedynczych od 90 pkt (w sekcjach A, B i C tytuł mistrza ustala sędzia)
	Zdobycie przez hodowcę z oddziału tytułu MP na OMP 3 pkt.
	Zdobycie przez hodowcę z oddziału tytułu wice-MP na OMP 2 pkt. 
	Zdobycie przez hodowcę z oddziału tytułu drugiego wice-MP na OMP 1 pkt. 
	Zdobycie przez hodowcę z oddziału tytułu Mistrza PZHKiPE 3 pkt.
	Zdobycie przez hodowcę z oddziału tytułu wice-Mistrza PZHKiPE 2 pkt. 
	Zdobycie przez hodowcę z oddziału tytułu drugiego wice-Mistrza PZHKiPE 1 pkt. 
	Obliczanie punktów dla oddziału za ilość wystawionych ptaków do konkursu oddziałowego. Ilość punktów będzie wyznaczona przez podzielenie ilości wystawionych w konkursie ptaków przez ilość hodowców zrzeszonych w oddziale. Ilość punktów będzie wielkością całkowitą (przykładowo na wystawie będzie 328 ptaków, a w oddziale jest 21 hodowców, to oddział otrzyma dodatkowo 15 pkt. 328/21=15,62), podstawą do naliczania tych punktów będzie papierowy katalog z wystawy.
	Za zorganizowanie przez dany oddział imprez takich jak np.:
*Otwarte Mistrzostwa Regionalne i Ogólnopolskie,
*Otwarte Mistrzostwa Międzynarodowe lub specjalistyczne,
*Organizacja „Dnia hodowcy”,
*organizacja innych imprez i wydarzeń, które Komisja Oceniająca Współzawodnictwo 
uzna za szczególnie cenne dla naszego stowarzyszenia lub rozwoju hodowli. 
Niezależnie od rangi tego konkursu lub imprezy oddział otrzyma dodatkowo 10 pkt.
	Za zorganizowanie Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostw PZHKiPE 20 pkt.


Punkty ujemne oddział otrzymuje za:

1.	Brak delegata na corocznym Walnym Zebraniu Delegatów -20 pkt.
2.	Niezorganizowanie przez oddział jakiegokolwiek konkursu ptaków -20 pkt.
3.	Brak pisemnego sprawozdania z działalności oddziału złożonego do KOW -10 pkt.         

Inne kwestie:
Oddziały zainteresowane współzawodnictwem proszę o przesyłanie do KOW wiarygodnych i sprawdzonych danych związanych z naliczaniem punktów do dnia 31 stycznia każdego roku drogą elektroniczna lub listową na adres Komisji Oceniającej Współzawodnictwo podany na stronie internetowej  PZHKiPE.
UWAGA: Nadesłanie danych z oddziałów po podanym terminie 31 stycznia powoduje 
nie naliczanie punktów i pominięcie danego oddziału w współzawodnictwie !!!
Ranking współzawodnictwa zostanie ogłoszony przez Zarząd PZHKiPE na stronie internetowej i biuletynie związkowym po przekazaniu wyników przez Komisje Oceniającą Współzawodnictwo. 
Uzasadnione odwołania będą skutkować ogłoszeniem sprostowania na stronie internetowej i biuletynie związkowym.
Hodowca jest członkiem tego oddziału PZHKiPE, w którym opłaca składkę na PFO, Zarząd PZHKiPE i zamawia obrączki.
Wszelkie zapytania należy kierować do Kierownika Komisji Oceniającej Współzawodnictwo (dane kontaktowe podane na stronie internetowej).

