
 STANDARD  
 

GOŁĘBI RASY ZAMOJSKI 

uczestniczących w lotach konkursowych  

organizowanych według zasad obowiązujących  

w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.          

 

Lot gołębi zamojskich podczas konkursu powinien odbywać się nad 

gołębnikiem, a część tego lotu przynajmniej na średnim i wysokim pułapie. 

Do lotów konkursowych w rasie zamojski dopuszcza się gołębie, które 

posiadają cechy pokrojowe określone we wzorcu, z pewnymi odstępstwami 

opisanymi poniżej.  

Uwaga: Na wystawach ocena gołębi odbywa się wyłącznie na podstawie 

obowiązującego wzorca, a nie tego standardu, który został opracowany 

na potrzeby lotów konkursowych. Trzeba o tym pamiętać przy typowaniu gołębi 

konkursowych do Klasy Sport na wystawy. 

 

Wrażenie ogólne: 

Gołąb średniej wielkości o wydłużonej sylwetce, gładko głowy albo czubaty, 

jednokolorowy lub pstry, na średnio wysokich nogach, upierzenie zwarte, 

dobrze przylegające, skrzydła noszone na ogonie, żywe usposobienie, typowy 

gołąb lotny. 

 

                                                                                        1 



Wzorzec: cechy rasowości. 

Głowa: 
Lekko wydłużona, średniej wielkości, czoło wypukłe, szerokie 

i dość wysokie, gładko głowe i z czubkiem w formie stożka, który 

tworzy z tyłem głowy siodełko w kształcie litery "U".  

 

Oczy: Średniej wielkości, perłowe, u białych ciemne. 
 

Do udziału w lotach konkursowych dopuszcza się gołębie 

z oczami: 

− koloru żółto-pomarańczowego, 

− ciemnymi (jedno lub obydwa), 

− ciętymi lub łamanymi (jedno lub obydwa). 
 

Brew: Nie za szeroka, jasno-cielista. 

 

Dziób: Średnio długi, nie za gruby, jasny, tworzy z czołem kąt rozwarty, 

woskówki małe, przylegające, biało przypudrowane. 

 

Do udziału w lotach konkursowych dopuszcza się gołębie, 

u których na górnej części dzioba występuje zabarwienie koloru 

ciemnorogowego tzw. mucha. 

 

Szyja: Średniej długości, dość silna, podgardle łagodnie wykrojone 

i zaokrąglone. U czubatych z tyłu szyi z upierzenia tworzy się 

grzywa. 

 

Pierś: Nie za szeroka, wypukła, wysunięta do przodu, lekko uniesiona. 

 

Plecy: Nie za szerokie, wydłużone, lekko ukośnie opadające. 

 

Skrzydła: Mocne, dobrze przylegające, lotki noszone na ogonie, nie 

dochodzą do końca ogona. 
 

Ogon: Dość długi, lekko rozszerzający się przy końcu, noszony w jednej 

linii z linią pleców, składający się z 12 sterówek. 

 

Do udziału w lotach konkursowych dopuszcza gołębie z ogonem   

tzw. daszkowatym.  
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Nogi: Średniej długości, skoki i palce nieopierzone, pazurki jasne. 

 

Do udziału w lotach konkursowych dopuszcza się gołębie, 

u których pazurki są barwy rogowej. Dotyczy to tylko gołębi 

jednokolorowych i pstrych w kolorze czarnym, niebieskim 

i grochowym. 

 

Upierzenie: Szerokie, obfite, mocne, dobrze przylegające. 

  

Kolor i rysunek: 

 Jednokolorowe: białe, czarne, czerwone, kawowe, żółte, niebieskie, 

grochowe. 

 Pstre – we wszystkich kolorach.  

 Pstre barwnogłowe: głowa, śliniaczek, regularne plamy na tarczach 

skrzydeł i plecach, oraz ogon w kolorze; pierś i lotki białe.  

 Pstre o białej głowie, lotkach i ogonie. 

 

Duże błędy:  

duża, kostkowa głowa; spłaszczone czoło; za szeroki lub skrzywiony czubek; 

długi lub ciemny dziób; oczy małe lub niewłaściwego koloru; brew czerwona 

lub ciemna; opierzone nogi; ciemne paznokcie; ogon uniesiony do góry lub 

oparty o podłoże; skrzydła noszone pod ogonem; więcej niż 12 sterówek 

w ogonie; za mała, za szeroka i nie proporcjonalna figura; za wysoka postawa; 

kolor mało intensywny i bez połysku.  

 

Opracowanie 2020 / 2021     
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