KOMUNIKAT NR 3/2016
ZARZĄDU OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
W GORZOWIE WLKP.

w sprawie zmiany Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego
o Mistrzostwo Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.
w lotach gołębi dorosłych i młodych w 2016 roku.
W związku ze zmianą Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego o Intermistrzostwo
, wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa Lotoweg o
Mistrzostwo Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. w lotach gołębi dorosłych i młodych
w 2016 roku opublikowanym w Komunikacie nr 1/2016 Zarządu Okręgu.
1.Ulega zmianie cały zapis dotyczący Kat: Intermistrzostwo na rok 2016. na
treść:
Plan lotów gołębi do Intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów
odbytych w weekendy w terminie od 14 maja 2016 roku do 24 lipca 2016 r. Podstawą
zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem są
listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3,4
Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP, na zasadach określonych w & 4
Regulaminu GMP.
Punkty do współzawodnictwa o „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie
gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na
dany lot.
Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do
współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winny być
koszowane jako 5 pierwszych, i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi
bierze udział w mistrzostwie.
Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i listy startowo-zegarowej, gołębie seryjne
musza być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowane „ – zgodnie z
postanowieniami zawartymi w & 6 Regulaminu GMP.
O końcowym wyniku decyduje suma coefficjentów zdobytych przez gołębie seryjne
( 3 szt. ) z 6 wybranych przez Hodowcę lotów, spośród ujętych w planie z
zachowaniem poniższych zasad:
- 3 loty od 300 do 500 km
- 2 loty od 500 do 700 km
- 1 lot powyżej 700 km.
W wyżej wymienionych kategoriach pucharami i dyplomami zostanie nagrodzonych
3 mistrzów a 17 przodowników w każdej kategorii otrzyma dyplomy.

2.Ulegają zmianie warunki współzawodnictwa w Kat: E ( Mistrzostwo punktowe
Okręgu ze spisu 50 szt. gołębi ) na treść:
Mistrzostwo liczone będzie z 12 lotów odbytych przez Oddziały w weekendy w
terminie od 14 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 roku.
Zamiast dotychczasowego zapisu:
Mistrzostwo liczone będzie z 11 lotów, 10 lotów zaliczanych w Oddziale do MP i GMP
oraz ostatni lot okręgowy z miejscowości Bergen op. Zoom.
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