KOMUNIKAT Nr 4/2022
ZARZĄDU OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
w GORZOWIE WLKP.
w sprawie organizacji lotów okręgowych.
W sezonie lotowym zaplanowane są dwa loty okręgowe z miejscowości
Bergen op. Zoom w Holandii w terminach: 25 czerwca i 16 lipca 2022 roku.
Zasady obowiązujące podczas tych lotów:
1. Udział w nich mogą brać gołębie z całego spisu sporządzonego przez
hodowcę na sezon 2022 roku.
2. Do GMP i MP obowiązuje spis gołębi z 50-tki, spośród których 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”.
Typowane gołębie muszą być koszowane jako pierwsze na liście, najpierw
oznaczone przez ,,C’’ a następnie oznaczone przez ,,S’’.
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. Przy użyciu zegarów tradycyjnych obowiązują kontrolne obrączki gumowe
wydane przez Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp. Odbiór obrączek
gumowych prosimy ugodnić z Wiceprezesem ds. finansowych okręgu.
4. Opłata na zakup nagród z lotów okręgowych wynosi minimum 1 zł od
włożonego gołębia. Ostateczną decyzję o wysokości wnoszonych opłat
podejmują zarządy oddziałów. Kwoty przekazane przez poszczególne oddziały
w całości przeznaczone będą na nagrody rzeczowe (talony podarunkowe).
Nagrody przewidziano za: najszybszego gołębia i najlepszą serie trzech gołębi na
liście oddziałowej z całego spisu gołębi złożonego przez hodowcę, bez względu
na zajęte miejsca na liście okręgowej.
5. Niezależnie od nagród oddziałowych zarząd okręgu z tych lotów nagrodzi
dyplomami i pucharami 3 najlepsze gołębie i 3 najlepsze serie
(3 gołębie z całej ilości wysłanych na lot. ) z list okręgowych.
6. Nagrody będą wręczone na Balu Mistrzów Okręgu PZHGP w Gorzowie
Wlkp.

7. Kol. Nowak Roman z Oddziału Gorzów Wlkp. zadeklarował ufundowanie
trzech pucharów dla trzech najlepszych lotników w kategorii Maraton.
8. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym
wyprzedzeniem, a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.
Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do
jednej Kategorii.
Koszowania gołębi można dokonać wyłącznie na punktach wyznaczonym przez
Zarządy Oddziałów, spełniających wymogi Regulaminu Lotowo-Zegarowego
PZHGP dla lotów w kategorii Maraton.
Na wyznaczonych punktach wkładań należy dokonać nastawienia i otwarcia
zegarów wszystkich hodowców wkładających gołębie na dany lot.
9. Dokumenty na loty okręgowe, tj. listy startowe, startowo-zegarowe, Protokół
Komisji Lotowej i Zegarowej (protokół z nastawienia i otwarcia zegarów)
należy wykonać 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, który te dokumenty
dostarczy przedstawicielowi Okręgu przed odlotem gołębi na miejscu startu.
Protokół Komisji Lotowej i Zegarowej zawierać ma w treści wszystkich
hodowców koszujących gołębie na danym punkcie.
10. Otwarcie zegarów z lotów okręgowych następuje o godz. 19.00 następnego
dnia po locie a w przypadku braku limitu gołębi o godz. 19.00 kolejnego dnia.
Decyzje w tym zakresie przekazuje kol. Adam Kocel.
11. Z lotów tych sporządzone mogą być następujące listy konkursowe: do
Mistrzostwa Polski w Kategoriach i GMP lista oddziałowa, rejonowa lub
okręgowa. Warunkiem sporządzenia listy oddziałowej i rejonowej jest
uczestnictwo oddziału w locie okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy
okręgowej.
12. Pozostałe informacje dotyczące lotów z miejscowości Bergen op. Zoom
zawarte są w przekazanym Komunikacie nr 1/2022 Zarządu Okręgu PZHGP w
Gorzowie Wlkp. oraz w regulaminach wydanych przez Zarząd Główny
na sezon 2022 r.
13. Prezesi powołanych rejonów lotowych:
a. dokonują uzgodnień z Zarządami Oddziałów w zakresie transportu gołębi na
loty okręgowe tj. wyznaczonego środka transportu, trasy przejazdu kabiny,
godzin odbioru gołębi i przekazują do wiadomości Kol. Adama Kocel.
b. przekazują zestawienie poniesionych kosztów transportu gołębi na każdy lot
okręgowy do Kol. Edwarda Siwochowicza. Wzór zestawienia zostanie
udostępniony przez Wiceprezesa d.s finansowych okręgu.

14. Zarząd okręgu wyznaczył Kol. Ryszarda Jaskólskiego i Kol. Adama Kocel
do koordynacji zbiórki i transportu gołębi z lotów okręgowych oraz jako
odpowiedzialnych za wypuszczenie gołębi, potwierdzenie odlotu i delegowanie
przedstawiciela okręgu na loty maraton.
Decyzję o ewentualnym odwołaniu lotu przed koszowaniem gołębi podejmuje
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.
15. Zarząd okręgu wyznaczył Kol. Edwarda Siwochowicza i Kol. Sławomira
Młynarczyk do kontroli rozliczenia kosztów organizacji lotów okręgowych.
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