
 

 

KOMUNIKAT NR 3/2020 

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PZHGP W GORZOWIE WLKP. 

W SPRAWIE REZYGNACJI Z ORGANIZACJ OKRĘGOWEJ WYSTAWY 

GOŁĘBI POCZTOWYCH 

 

 

Ze względu na wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.10.2020 roku w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 1758) m.in. maksymalnej liczby uczestników 

zgromadzeń oraz rekomendacji Prezydium Zarządu Głównego PZHGP z dnia 

21.10.2020 roku, Prezydium Zarządu Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.  

rezygnuje z organizacji Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2020 roku. 

 

Niezależnie od obowiązującej sytuacji epidemicznej Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie 

Wlkp. wyłoni bez wystawy okręgowej, reprezentację na 70. Ogólnopolską Wystawę Gołębi 

Pocztowych w ilości po trzy gołębie bez względu na płeć w następujących kategoriach 

sportowych: 

 

Kategoria Sport – A,B,C,D,E: 

   

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2019 i 2020 z                  

list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. 
 

Kategoria Sport – F,G,H,I: 
 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu za 2020 rok z list konkursowych 

sporządzonych na bazie 1:5. 
 

Kategoria Sport – Wyczyn: 
 

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2019 i 

2020 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. 
 

Szczegółowe zasady zostaną określone w Komunikacie Zarządu Głównego PZHGP na 70 

Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych dostępnym na stronie internetowej pod adresem  

www.pzhgp.pl  
 

Wykaz gołębi spełniających wymogi udziału w Wystawie Ogólnopolskiej zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Zarządu Okręgu.  
 

Zarządy Oddziałów zgłaszają uczestnictwo swoich hodowców i gołębi na wystawę  

w terminie do dnia 05.12.2020 r. załączając zweryfikowane zgłoszenia gołębi oraz listy 

konkursowe za lata 2019 i 2020. Wskazana jest wersja komputerowa z programu do 

obliczania wyników z lotów lub forma pisemna.  
 

 

 

http://www.pzhgp.pl/


Zgłoszenia należy kierować na adres: 

 

Adam Kocel 

Osiedle Słowiańskie 7C/3 

69-210 Lubniewice 

 

Tel. komórkowy  501-092-110 

mail : hodowca56@interia.pl 

 

Dla hodowców, których  gołębie będą reprezentować okręg i uczestniczyć w Wystawie 

Ogólnopolskiej przewidziane są nagrody w formie talonów. 

 

Podczas zbiórki gołębi z każdego Oddziału, której termin zostanie podany w odrębnym 

komunikacie, niezbędne będzie dostarczenie zaświadczenia weterynaryjnego iż „gołębie są 

zdrowe i pochodzą z terenów gdzie nie wystąpiło ognisko ptasiej grypy”. 
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