
 
KOMUNIKAT  Nr 3/2018 

ZARZĄDU OKRĘGU 
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 

w GORZOWIE WLKP. 
w sprawie organizacji lotu Narodowego z miejscowości Bruksela 

 

 1. „Lot Narodowy” w 2018 roku odbędzie się z miejscowości Asse - Zellik  
Bruksela w Belgii. 

 2. Start gołębi z lotu narodowego nastąpi w godzinach rannych w dniu 
28.07.2018 roku (sobota). Współrzędne geograficzne z miejsca startu + 
50°53 3́3,0”, + 04°17 1́5,5”. 

 3. Transport i zbiórkę gołębi na lot zabezpieczają zarządy oddziałów. 
 Koszowanie gołębi musi odbyć się najpóźniej w dniu 26.07.2018 roku. 
Organizatorzy winni tak zaplanować odjazd kabiny, aby przyjazd gołębi do 
miejscowości Asse - Zellik nastąpił najpóźniej w dniu 27.07.2018 roku do 
godziny 21:00. Miejsce zbiórki Asse – Zellik, Parking Weegbrug – Noorderlaan.   

 4. Zarządy Oddziałów ustalą punkty koszowania gołębi na ten lot. Obowiązuje 
generalna zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku, gdy 
koszuje gołębie ponad 20 Hodowców, a koszowanych jest ponad 250 gołębi. Na 
jednym punkcie mogą być koszowane gołębie z kilku okręgów PZHGP. 

 5. Obrączki gumowe do zegarów tradycyjnych na ten lot będą dostarczone  
przez Zarząd Okręgu.  Nie mogą one być używane na wcześniejsze loty. 

 6. Dopuszcza się możliwość stosowania w lotach narodowych systemów ESK. 

 7. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół w trzech 
egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w 
zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. 
Na miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez upoważnionego 
przedstawiciela organizatora lotu i następnie przekazane do siedziby Zarządu 
Głównego PZHGP. 

 8. Organizatorzy transportu zapewnią, aby na jednego gołębia w kabinie 
transportowej przypadało minimum 340 cm2 powierzchni podłogi w klatce 
transportowej. 



 9. Zarządy Oddziałów zgłoszą ilość gołębi biorących udział w locie na adres 
Zarządu Okręgu do dnia 18.06.2018 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po tym 
terminie nie będą brane pod uwagę. Od każdego gołębia biorącego udział w 
locie Zarząd Okręgu odprowadza zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 
25.11.2017 roku opłatę w wysokości 0,50 zł na nagrody dla gołębi i serii oraz 
pokrycie kosztów sporządzania list konkursowych i kosztów organizacji. 
Zebrane środki finansowe  okręg  przekaże na konto bankowe Zarządu 
Głównego PZHGP nr 46 1050 1504 1000 0090 3017 3505 w terminie do dnia 
30.06.2018 roku. 

 10. Do 15.07.2018 roku Zarząd Główny na swojej stronie internetowej – 
www.pzhgp.pl – zamieści ilość gołębi zgłoszonych do udziału w locie z 
poszczególnych okręgów. 

 11. Z lotu Bruksela do wyliczenia serii sporządzona będzie Okręgowa lista 
konkursowa zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3,4 Regulaminu 
Lotowo-Zegarowego PZHGP. 

 12. W terminie do 12.08.2018 roku Zarządy Oddziałów prześlą do Zarządu 
Okręgu listy konkursowe w formie elektronicznej oraz całość materiałów 
źródłowych hodowców którzy uzyskali czołowe wyniki tj. 

: -listy startowe, 
 -listy zegarowe, 
 -taśmy zegarowe, 
 -protokół z nastawienia i otwarcia zegarów.  

13. W locie udział mogą brać gołębie z całego spisu sporządzonego przez 
hodowcę do lotów na sezon 2018 roku. W przypadku zdobycia konkursu przez 
gołębia umieszczonego na spisie do Mistrzostwa Polski (50) uzyskany wynik 
może być zaliczony do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski. 

 14. Z lotu Bruksela sklasyfikowanych zostanie przez Zarząd Główny PZHGP 
50 najlepszych zespołów z każdej strefy, według następujących zasad: 
 - w locie obowiązuje seria 5/3 
 - listy konkursowe sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20 %, 
o uzyskanym końcowym wyniku decyduje suma coefficjentów trzech 
pierwszych typowanych gołębi. Wynik ten wyliczyć należy z list 
konkursowych, o których mowa w pkt. 11 niniejszego regulaminu - gołębie 
typowane do tego współzawodnictwa (5 sztuk) winny być zaznaczone na liście 



startowej odpowiednim symbolem i koszowane jako 5 pierwszych u każdego 
Hodowcy. W tym współzawodnictwie Hodowca może brać udział tylko jedną 
drużyną. 
 
15. Przylot gołębi Hodowcy zgłaszają niezwłocznie do Kol. Adama Kocel 
tel. 501-092-110, wyznaczonego przez okręg do kontaktu w sprawie organizacji 
lotu. 
 

  

    Wiceprezes ds. organizacji lotów                                   Prezes  

                     Adam  Kocel                                      Sławomir Młynarczyk 

 


