KOMUNIKAT NR 1/2018
ZARZĄDU OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
W GORZOWIE WLKP.
Regulamin Współzawodnictwa Lotowego
o Mistrzostwo Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.
w lotach gołębi dorosłych i młodych w 2018 roku.
Przy organizacji lotów i sporządzaniu dokumentacji lotowej ma zastosowanie
Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP uchwalony w dniu 19.03.2016 roku, wraz z
załącznikami: Instrukcją wkładania gołębi na lot na Punkcie Wkładań, Instrukcją
nastawiania zegarów oraz Instrukcją otwierania zegarów.
1.

Mistrzostwo Okręgu prowadzone będzie na podstawie Regulaminów GMP, MP
,Intermistrzostwa i Mistrzostwa Polski w Lotach Gołębi Młodych wyłącznie w oparciu o
listy konkursowe z lotów zaliczanych do tych mistrzostw. Wszystkie jednostki organizacyjne
i hodowcy biorący udział w rywalizacji o Mistrzostw Okręgu, zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania zapisów i terminów ujętych w tych regulaminach na 2018
rok.
2.

W mistrzostwie mogą uczestniczyć wszyscy zrzeszeni hodowcy, którzy złożyli w
wyznaczonym przez Zarząd Oddziału terminie, poprawnie sporządzone spisy gołębi, z
adnotacją lekarza weterynarii na jednym z egzemplarzy o zaszczepieniu gołębi przeciwko
paramyksowirozie oraz posiadać będą pozytywnie zweryfikowany zegar(y) do
konstatowania gołębi.
3.

Zarządy Oddziałów przed rozpoczęciem lotów, lecz nie później niż do 20 kwietnia
2018 r. zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia: swoich rachmistrzów, planów lotów na
sezon gołębi dorosłych (z zaznaczeniem lotów do GMP ), które należy zaplanować w okresie
od 28.04.2018 r. do 29.07.2018 r., wykazu uchwalonych punktów wkładań gołębi wraz z
adresem lub opisem umożliwiającym ich zlokalizowanie, oraz złożenia podpisanych i
ostemplowanych spisów gołębi dorosłych w ilości 50 szt. ( identyczny jak do GMP ). Spisy
należy sporządzić w formie wydruków z programu do obliczeń lotów, ale każdy spis
hodowcy musi być odrębnie ostemplowany i podpisany przez Zarząd Oddziału.
W lotach gołębi dorosłych należy złożyć 1 egzemplarz, który może zawierać maksymalnie
50 szt. gołębi do GMP, MP i Mistrzostwa Okręgu w kat. A, B, C, D, E, i Maraton.
Ponadto w tym samym terminie tj. do 20 kwietnia 2018 r. Zarządy Oddziałów są
zobowiązane do przesłania drogą elektroniczną spisów gołębi dorosłych z 50-tki i osobno
spisy z całej ilości gołębi biorących udział w lotach z zaznaczeniem 50-tki do GMP i MP,
na adres Wiceprezesa ds. organizacji lotów.
Wyniki do Mistrzostwa Polski w Kategoriach mogą być wyliczone wyłącznie z list
Oddziałowych, Rejonowych lub Okręgowych, przy czym maksymalna ilość lotów w danej
kategorii nie może przekroczyć 7 lotów. Hodowca wyliczając mistrzostwo po lotach, ma
prawo wybrać z każdego lotu dowolną listę ( z podanych wyżej ) z której będzie korzystał .
4.

Spisy w lotach gołębi młodych do MP zawierać mogą dowolną ilość gołębi.
Spisy w formie pisemnej i elektronicznej wraz z planami lotów gołębi młodych Zarządy
Oddziałów składają do dnia 12 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w
dniu 18.12.2014 r. gołębie koszowane na loty w sezonie lotowym 2015 i w latach następnych
obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy jako naklejka na obrączce
elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.
Listy konkursowe należy sporządzić zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz.. XII pkt.
3,4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP.
5.
6.

Rywalizacja o Mistrzostwo Okręgu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

W lotach gołębi dorosłych: A, B, C, D, E, E-PD, M, Supermistrz, GMP, Intermistrzostwo,
najlepszego lotnika w kat. A, B, C, D, M, najlepszego lotnika, najlepszego rocznego lotnika.
W lotach gołębi młodych: MP gołębi młodych, E młodych, E-PM, najlepszego młodego
lotnika.
Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy, dystans od 100-400 km, łączny kilometraż na jednego
gołębia nie może być mniejszy niż – 360 km.
Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy, dystans od 300-600 km, łączny kilometraż na jednego
gołębia nie może być mniejszy niż – 900 km.
Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy, dystans powyżej 500 km, łączny kilometraż na jednego
gołębia nie może być mniejszy niż 1500 km.
Kat. D – suma coefficjentów z kat. A+ B+ C.
Kat. M „Maraton” – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km, łączny kilometraż
na jednego gołębia nie może być mniejszy niż 1400 km.
Kat. Supermistrz – suma coefficjentów z kat. A+B+C+Maraton.
Kat. E - mistrzostwo punktowe okręgu, ze spisu 50 szt. gołębi, liczone będzie z 12 lotów
odbytych w terminie od 12 maja 2018 r. do 29 lipca 2018 r.
Obowiązują wyniki z list konkursowych Oddziałowych.
Z każdego lotu konkursowego do 500 km, punkty zdobywa 10 pierwszych gołębi hodowcy
ze spisu 50 szt. Pierwszy gołąb na liście zdobędzie 20 punktów.
Z lotów od 501 do 700 km punkty zdobywa 8 pierwszych gołębi hodowcy ze spisu 50 szt.
Pierwszy gołąb na liście zdobędzie 25 punktów.
Z lotów powyżej 700 km punkty zdobywają 4 pierwsze gołębie hodowcy ze spisu
50 szt. Pierwszy gołąb na liście zdobędzie 50 punktów.
Punkty będą liczone ze spadkiem 20 %.
Pucharami i dyplomami nagrodzonych zostanie 3 mistrzów i 7 przodowników
a dyplomy otrzyma 20 przodowników.
Na potrzeby kat. E rachmistrzowie oddziałowi, sporządzają oddziałowe listy konkursowe,
metodą mistrzowską ( podobnie jak do GMP ).
Kat. E-PD mistrzostwo punktowe początkujących hodowców w lotach gołębi dorosłych

Kat. E-PM mistrzostwo punktowe początkujących hodowców w lotach gołębi młodych
Kategorie E-PD, E-PM dotyczą początkujących członków, którzy po raz pierwszy wstąpili
do PZHGP i osobiście uczestniczą w koszowaniu gołębi na punktach wkładań.
Współzawodnictwo liczone jest przez okres 4 lat (sezonów lotowych) począwszy od roku
uzyskania przez hodowcę członkostwa w PZHGP a w przypadku tandemów od roku
uzyskania członkostwa hodowcy z dłuższym stażem.
Współzawodnictwo oparte będzie na zasadach określonych w tym regulaminie dla kat. E
gołębi dorosłych i młodych. Zgłoszenia wszystkich hodowców spełniających wymogi tych
kategorii dokonują Zarządy Oddziałów przed rozpoczęciem sezonu lotowego. Wykaz
zawierający imię i nazwisko hodowcy oraz rok uzyskania członkostwa przesyłają drogą email do Wice Prezesa ds. organizacji lotów. Wyniki współzawodnictwa publikowane będą na
bieżąco na stronie internetowej zarządu okręgu. Wrywalizacji tej puchar i dyplom otrzyma
mistrz każdej z kategorii a wicemistrzowie i 10 przodowników dyplomy. Mistrzowie zostaną
zaproszeni do odbioru nagród na Bal Mistrzów Okręgu w Gorzowie Wlkp.
W rywalizacji uczestniczyć mogą początkujący hodowcy, którzy spełniają powyższe
warunki i zostali członkami naszego stowarzyszenia w latach poprzednich ale nie później niż
w 2015 roku. W tym przypadku obecny sezon lotowy 2018 roku jako czwarty kolejny,
będzie dla nich ostatnim w tej rywalizacji.
Na potrzeby kategorii E punktację hodowców po odbytym locie należy przesyłać pocztą
elektroniczną do Wiceprezesa ds. organizacji lotów, na adres e-mailowy:
hodowca56@interia.pl
Pozwoli to na bieżącą publikację wstępnych wyników na stronie internetowej Zarządu
Okręgu w Gorzowie Wlkp. www.gorzow.okregpzhgp.pl.
Mistrzostwa w tych kategoriach zostania ogłoszone po okręgowej weryfikacji wyników.
Kat. M „Maraton”. Organizatorem lotów w kat. Maraton jest Okręg, który zaplanował trzy
loty, dwa z miejscowości Bergen op. Zoom w Holandii w terminie 16.06.2018 r. i
07.07.2018 r. oraz jeden lot z miejscowości Bruksela w Belgi (lot narodowy) w dniu
28.07.2018 r.
Loty okręgowe w kategorii Maraton , będą lotami o nagrody rzeczowe. Hodowcy wnoszą
opłatę od każdego włożonego gołębia w minimalnej wysokości 0.50 zł/szt. Wysokość
ostatecznej opłaty za gołębia określą zarządy oddziałów. Wszystkie środki finansowe
zebrane w tym celu będą przeznaczone tylko na nagrody rzeczowe dla każdego z oddziałów.
Na lot narodowy z Brukseli dodatkowo obowiązuje opłata od każdego włożonego gołębia w
wysokości 0.50 zł/szt. Środki te zostaną przekazane dla Zarządu Głównego PZHGP.
Odpowiedzialność za zbiórkę i transport gołębi na loty okręgowe ponoszą zarządy
oddziałów a za wypuszczenie gołębi i potwierdzenie odlotu zarząd okręgu.
Decyzję o odwołaniu lotu przed koszowaniem gołębi podejmie Prezydium Zarządu Okręgu
w oparciu o opinie zarządów poszczególnych oddziałów. Natomiast po zakoszowaniu gołębi
i wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych odlot może mieć miejsce w dniu
następnym lub lot zostać skrócony. Pozostałe informacje dotyczące lotów w kat. M zostaną
podane w osobnym komunikacie.
Kat. GMP (GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI) – Plan lotów gołębi do GMP może
zawierać maksymalnie 10 lotów. Loty należy zaplanować i odbyć w weekendy w terminie od
19 maja 2018 roku do 22 lipca 2018 roku. Wprzypadku złych warunków atmosferycznych
dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie

się w zaplanowanym terminie ( tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek.
Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj.
w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakosztowane najpóźniej do godz. 21:00.
Zmiana planu lotów może nastąpić jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych
na zasadach opisanych w paragrafie 6 Regulaminu MP w kategoriach.
Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników do GMP wyłącznie z następujących list
konkursowych:
- w lotach od 300 do 500 km – lista oddziałowa
- w lotach od 500 do 700 km – lista oddziałowa lub rejonowa
- w lotach powyżej 700 km – lista oddziałowa, rejonowa lub okręgowa.
Warunkiem sporządzenia listy oddziałowej i rejonowej jest uczestnictwo oddziału w locie
okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy okręgowej. Do sporządzenia listy okręgowej
muszą być przydzielone minimum 3 oddziały.
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzić
należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25 % startujących gołębi.
Punkty do GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie i wytypowane
przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10
gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 5 pierwszych z tej serii. Gołębie
seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK,
i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych
koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie
zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych.
Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i listy startowo-zegarowej gołębie seryjne należy
zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 10 pierwszych w rubryce
„typowane”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane
pozostałe gołębie.
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk ) z
7 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem
poniższych zasad:
- 3 loty od 300 do 500 km, - 40 punktów za lot
- 3 loty od 500 do 700 km, - 60 punktów za lot
- 1 lot powyżej 700 km, - 80 punktów za lot
Kat. INTERMISTRZOSTWO 2018 r. – będzie się odbywać na tych samych zasadach jak
w sezonie 2017. Plan lotów może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty zgłoszone do MP i
GMP a odbytych w terminie 12 maja 2018 r. do 22 lipca 2018 r.
Podstawę zaliczenia wyników do ww. współzawodnictwa stanowią listy konkursowe
sporządzone na bazie 1:5 i na zasadach określonych w paragrafie 4 Regulaminu GMP.
Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty zdobywają 3
pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane jako 5 pierwszych i wyłącznie
tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z
zegara tradycyjnego gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce
„typowane’’.
O końcowym wyniku decyduje suma coefficjentów zdobytych przez 3 gołębie seryjne z
6 wybranych przez Hodowcę lotów 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,.
Wwyżej wymienionych kategoriach (z wyjątkiem E-PD i E-PM) pucharami i dyplomami
zostanie nagrodzonych 3 mistrzów a 17 przodowników w każdej kategorii otrzyma dyplomy.
Nagrodzone również zostaną najlepsze lotniki w kat. A, B, C, D, Maraton, - puchary i
dyplomy otrzymają 3 najlepsze lotniki w każdej kategorii.
Kat. najlepszego lotnika sezonu 2018 wyliczona będzie wg ilości zdobytych konkursów
przy najniższym coefficjencie - puchary i dyplomy otrzymają 3 samce i 3 samice.
Kat. najlepszego rocznego lotnika sezonu 2018, wg ilości zdobytych konkursów przy
najniższym coefficjencie - puchary i dyplomy otrzymają 3 samce i 3 samice.
Kat. najlepszego młodego lotnika sezonu 2018, - gołąb o najniższym coefficjencie z
trzema konkursami zdobytymi z lotów zgłoszonych do MP gołębi młodych.
Kat. MP gołębi młodych - Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w kategorii
„A”. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie 18 sierpnia 2018
roku do 30 września 2018 roku. Łączny konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może
być mniejszy niż 400 km . Punkty do współzawodnictwa o MP mogą zdobywać wszystkie
gołębie umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany
lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do
współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy
zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być
one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi
bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy
zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce
„ typowane ” , listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową na której są zakoszowane
pozostałe gołębie. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie
seryjne ( maks. 8 szt. ) z 3 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie
lotów. Listy konkursowe z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzają
oddziały, zgodnie z postanowieniem Rozdz. XII pkt. 3 i 4 Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
W rywalizacji tej puchary i dyplomy otrzyma trzech mistrzów a 17 przodowników otrzyma
dyplomy.
Kat. E gołębi młodych - mistrzostwo punktowe okręgu, ze spisu 50 szt. gołębi , liczone
będzie z list konkursowych oddziałowych metodą mistrzowską z 4 lotów zgłoszonych do
MP. Z każdego lotu konkursowego niezależnie od jego długości, punkty zdobywa 8
pierwszych gołębi hodowcy ze spisu przedlotowego 50 szt. gołębi. W każdym locie uzyskać
można 25 punktów. Będą one liczone ze spadkiem 20 %. W rywalizacji tej puchary i
dyplomy otrzyma 3 mistrzów i 7 przodowników a 20 przodowników dyplomy.
Punktację hodowców po odbytym locie należy przesyłać pocztą elektroniczną do
Wiceprezesa ds. organizacji lotów. Umożliwi to na bieżącą publikację wstępnych wyników
na stronie internetowej Zarządu Okręgu. Mistrzostwo w tej kategorii zostanie ogłoszone po
okręgowej weryfikacji wyników.
7. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do przesyłania na adres Sekretarza Zarządu
Okręgu podpisanych i opieczętowanych dwóch list konkursowych w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni po odbytym locie i kserokopii potwierdzenia odlotów gołębi przed

następnym lotem konkursowym.
W tym samym terminie od daty odbytego lotu, jednostki organizujące loty zobowiązane
są drogą elektroniczną przesłać listę konkursową do Wiceprezesa Okręgu ds.
Organizacji Lotów na adres e-mailowy: hodowca56@interia.pl
8. Okręgowa Komisja Lotowa i członkowie Zarządu Okręgu zastrzegają sobie prawo do
dokonywania kontroli.
9. Zarząd Okręgu powiadomi Zarządy Oddziałów i członków Okręgowej Komisji Lotowej
o terminie i miejscu przeprowadzenia weryfikacji wyników lotowych gołębi dorosłych i
młodych.
10. Dokumenty do weryfikacji:
a) zestawienia wyników hodowcy w poszczególnych kategoriach, należy umieścić w
opisanej kopercie. Do tych indywidualnych zestawień wyników należy dołączyć:
- kopię spisu 50 szt. gołębi ( kopia złożona przez hodowcę )
- listy startowe, listy startowo-zegarowe, i listy zegarowe ,taśmy zegarowe (przy ESK protokoły wkładań i przylotów),
- przy systemach ESK, protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami, oraz po
każdej zmianie obrączek elektronicznych ( z zaznaczeniem gołębia przy którym
została zmieniona obrączka elektroniczna ):
b) do zgłoszonych wyników hodowców, w osobnej teczce należy dołączyć dokumenty
oddziału :
- plan lotów (kopia),
- listy konkursowe,
- oryginały poświadczeń odlotów,
- protokoły wkładań oraz nastawiania i otwierania zegarów ze wszystkich punktów w
oddziale.
11. Przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszym komunikacie stanowi podstawowy
warunek udziału we współzawodnictwie.
Wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem i stosowaniem Regulaminu Lotowo –
Zegarowego PZHGP oraz zapisów wynikających z tego komunikatu rozstrzyga Okręgowa
Komisja Lotowa pod przewodnictwem Prezesa Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.

Wszystkim hodowcom naszego okręgu życzymy pomyślnych lotów
i wielu emocji w sportowej rywalizacji.
Wiceprezes ds. organizacji lotów
Adam Kocel

Prezes Zarządu Okręgu
Sławomir Młynarczyk

