KOMUNIKAT NR 8/2015
ZARZĄDU OKRĘGU PZHGP W GORZOWIE WLKP.
W SPRAWIE ORGANIZACJI XXXIII OKRĘGOWEJ WYSTAWY
GOŁĘBI POCZTOWYCH
Wystawa odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2015 r.
w SŁUBICACH przy ulicy Piłsudskiego 17
MIEJSKA HALA SPORTOWA
Organizatorem wystawy jest Zarząd Oddziału PZHGP Słubicko-Kostrzyńskiego
i Zarząd Okręgu PZHGP w Gorzowie Wlkp.
Program wystawy:
28.11.2015 r. ( sobota )
- godz. 9.00 –12.30 przyjmowanie zgłoszonych gołębi
- godz. 16.00 ocena sędziowska i wyłonienie reprezentacji Okręgu Gorzów Wlkp. na
Wystawę Ogólnopolską.
29.11.2015 r. ( niedziela )
- godz. 8.00 otwarcie wystawy dla zwiedzających
- godz. 10.00 udzielanie porad przez lekarza weterynarii dotyczących profilaktyki w
hodowli gołębi pocztowych i badanie gołębi
- godz. 11.00 aukcja gołębi czołowych hodowców Okręgu Gorzów
- godz. 12.00 dekoracja zwycięzców wystawy
- godz. 13.00 posiedzenie Zarządu Okręgu poszerzone o Prezesów Oddziałów.
- godz. 15.00 zamknięcie wystawy dla zwiedzających
- godz. 15.15 wydawanie gołębi uczestniczących w wystawie
W trakcie wystawy czynny będzie bufet. Prowadzona będzie również sprzedaż środków i
akcesoriów do hodowli gołębi.
Opłata za stanowisko w czasie trwania wystawy ze sprzedażą akcesoriów wynosi 200 zł.
Cena biletu wstępu na wystawę wynosi 7 zł. od osoby dorosłej z wyłączeniem dzieci.
Opłata za wystawionego gołębia wynosi 8 zł. i należy ją uiścić u skarbnika wystawy
przy dostarczaniu gołębi.

Na wystawie obowiązywać będą następujące kategorie :
1. Kategoria Standard-Samczyki
Konkursy zdobyte w latach 2014 i 2015 - łącznie 2500 kkm . Wroku 2015 minimum
30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 750 kkm ).
2. Kategoria Standard-Samiczki
Konkursy zdobyte w latach 2014 i 2015 – łącznie 2000 kkm. W roku 2015 minimum
30% obowiązującego kilometrażu ( tj. 600 kkm ).
3. Kategoria Standard – Samczyki Młode 2015
Trzy konkursy zdobyte w roku 2015 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy
minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach.
4. Kategoria Standard – Samiczki Młode 2015
Trzy konkursy zdobyte w roku 2015 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy
minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach.
5. Kategoria Sport A, B, C, D, E - Maraton, F, G, H, i Kategoria Sport-Wyczyn
zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Zarządu Głównego PZHGP na 67
Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych dostępnym na stronie internetowej pod
adresem www.pzhgp.pl .
W kategorii Sport A,B,C, D, E-(Maraton) gołębie będą sklasyfikowane wg
najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014 i 2015 z list konkursowych
sporządzonych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km.
W kategorii Sport F, G, H gołębie będą sklasyfikowane wg najmniejszego
coefficjentu z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5 w sezonie 2015.
Kategoria Sport – Wyczyn (2) gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso –
kilometrażu uzyskanego w latach 2014 i 2015 z list konkursowych sporządzonych na
bazie 1:5.
6. Kategoria Standard Okręgowa - Samczyki młode
min. 2 konkursy z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100
km w lotach gołębi młodych 2015 r.
7. Kategoria Standard Okręgowa- Samiczki młode
min. 2 konkursy z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100
km w lotach gołębi młodych 2015 r.
8. Kategoria Sport - Wyczyn (1) za 2015 rok
Kategoria Sport-Wyczyn – o największym konkurso – kilometrażu w sezonie 2015.
9. Kategoria Sport E – Maraton z roku 2015 r.
Min. 2 konkursy z list okręgowych sporządzonych na bazie 1:5 z lotów powyżej 700
km w sezonie2015 . Gołębie będą sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu.
10. Kategoria Rozpłodowe – Ocena za standard
Zarządy Oddziałów zgłaszają uczestnictwo swoich hodowców i gołębi na wystawę
w terminie do dnia 20.11.2015 r. załączając zweryfikowane zgłoszenia gołębi oraz listy
konkursowe za lata 2014 i 2015. Wskazana jest wersja komputerowa z programu do
obliczania wyników z lotów lub forma pisemna.
Przy gołębiach młodych proszę podać płeć gołębia.

Dodatkowych informacji związanych z wydrukiem kart zgłoszeniowych na wystawę udziela
Kol. Adam Kocel Wiceprezes Okręgu ds. Organizacji Lotów
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Adam Kocel
Osiedle Słowiańskie 7C/3
69-210 Lubniewice
Tel. komórkowy 501-092-110
mail : hodowca56@interia.pl
Przyjmowanie zgłoszonych gołębi nastąpi dnia 28.11.2015 roku ( sobota ) w następującej
kolejności :
-

Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział

Słubicko-Kostrzyński
Sulęcin
Kostrzyn
Gorzów Wlkp.
Drezdenko

od 09.00 do 10.00
od 10.00 do 10.30
od 10.30 do 11.00
od 11.00 do 11.30
od 11.30 do 12.00

Wydawanie gołębi po wystawie odbywać się będzie w odwrotnej kolejności.
Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów PZHGP do ubezpieczenia swoich reprezentacji gołębi
na okres przejazdów i trwania XXXIII Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych.
Ubezpieczyć należy również osoby przewożące eksponaty wystawowe.
Przypominamy również,, że przy przyjmowaniu gołębi z każdego Oddziału, niezbędne
będzie zaświadczenie weterynaryjne iż „gołębie są zdrowe i pochodzą z terenów gdzie nie
wystąpiło ognisko ptasiej grypy”.
Komitet Organizacyjny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek
Członek
Członek

- Wachowiak Marek - Prezes Oddziału Słub.-Kostrz.
- Młynarczyk Sławomir - Prezes Okręgu Gorzów Wlkp.
- Wojnarowski Emil – Sekretarz Oddz. Słub.-Kostrz.
- Siwochowicz Edward - Wiceprezes ds. fin. Okręgu
- Kocel Adam
- Wiceprezes Okręgu ds. lotowych
- Jaskólski Ryszard
- Wiceprezes Okręgu ds. gosp.
- Dobysz Stanisław - Wiceprezes Oddziału ds. lotowych
- Jaszczuk Edward - Członek Zarządu Oddziału

Sekretarz

Prezes
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