KOMUNIKAT Nr 3/2015
ZARZĄDU OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
w GORZOWIE Wlkp.
w sprawie organizacji lotów okręgowych z miejscowości Bergen op. Zoom
W sezonie lotowym 2015 roku zaplanowane są trzy loty okręgowe w terminach:
20.06.2015 r. 04.07.2015 r. i 18.07.2015 roku z miejscowości Bergen op. Zoom Holandia.
Zasady obowiązujące podczas tych lotów:
1.Udział w nich mogą brać gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę na sezon
2015 roku.
Zarząd Okręgu nagrodzi ( nagrody rzeczowe i dyplomy ) 5 pierwszych gołębi z każdego
lotu ( gołębie z całego spisu ) oraz 5 serii po trzy gołębie z gołębi typowanych do GMP
2.Do GMP obowiązuje spis gołębi z 50-tki, spośród tych gołębi hodowca typuje 10 szt.
gołębi z których 5 gołębi oznacza na liście startowo-zegarowej symbolem „C’’ do
Intermistrzostwa i GMP a pozostałe 5 gołębi do GMP symbolem ,,S”.
Przypomina się , że typowane gołębie koszować należy jako pierwsze, tzn. oznaczone
przez ,,C’’ pierwsze a następnie oznaczone przez ,,S’’.
Przy zastosowaniu zegarów tradycyjnych obowiązują kontrolne obrączki gumowe
wydane przez Zarząd Okręgu.
Posiadacze ESK typują swoje gołębie wyłącznie w systemie elektronicznym bez
konieczności nakładania obrączek gumowych gołębiom posiadającym obrączkę
elektroniczną. Typowanie w zegarze należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi
dla danego typu zegara elektronicznego.
3.Koszowania gołębi można dokonać na punktach wyznaczonym przez Zarządy
Oddziałów, spełniających wymogi Regulaminu Lotowo-Zegarowego dla lotów w
kategorii maraton.
4.Na wyznaczonych punktach wkładań należy dokonać nastawienia i otwarcia zegarów
wszystkich hodowców wkładających gołębie na dany lot.
5.Dokumenty z tych lotów tj. listy startowe, startowo-zegarowe, Protokół Komisji Lotowej
i Zegarowej (protokół z nastawienia i otwarcia zegarów) należy sporządzić w trzech
egzemplarzach.
Jeden egzemplarz ( trzecią kopię ) Protokołu Komisji Lotowej i Zegarowej (protokołu
nastawienia i otwarcia zegarów), listy startowej , startowo-zegarowej w opisanej kopercie
należy przekazać konwojentowi .
Protokół Komisji Lotowej i Zegarowej zawierać ma w treści wszystkich hodowców
koszujących na danym punkcie.
6.Otwarcie zegarów z lotów okręgowych należy dokonać w dniu lotu o godz. 22.30
a w przypadku braku limitu gołębi o godz. 18.00 w dniu następnym.
7.Z lotów tych sporządzone mogą być następujące listy konkursowe: do GMP lista
Okręgowa a do kategorii C i M o MP lista Oddziałowa pod warunkiem spełnienia
wymogów regulaminu Lotowo-Zegarowego tj. minimum 50 hodowców wkładających
gołębie na dany lot..
8.Pozostałe informacje dotyczące lotów z miejscowości Bergen op. Zoom zawarte są w
przekazanym Komunikacie nr 2/2015 Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.
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