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 REGULAMIN 

Współzawodnictw Lotowych 

o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Kielce na rok 2018 

 

 Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Okręgu PZHGP Kielce w dniu 

20.03.2018 r. w oparciu o obowiązujące przepisy związkowe i Regulaminy Współzawodnictw 

Lotowych PZHGP na rok 2018 na szczeblach wyższych, tj.: 

• Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Generalne Mistrzostwo Polski na rok 2018 

zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25.11.2017 r. 

• Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski w kategoriach na rok 

2018 zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25.11.2017 r. 

• Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi 

młodych na rok 2018 zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu  

25.11.2017 r. 

• Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Regionu IV Kraków na rok 

2018 opracowany przez Komisję Lotową i Zarząd Regionu IV w Krakowie. 

• Regulamin Lotowo-Zegarowy zatwierdzony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 

25.11.2017 r. 

• Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Intermistrzostwo 2018. 

 

§ 1. Współzawodnictwa lotowe 

Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Okręgu PZHGP Kielce: 

• Kategoria GMP – Generalne Mistrzostwo Polski 

Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone 

na spisie do GMP w ilości 50 sztuk i wytypowane przez hodowcę do serii na dany lot. 

Mistrzostwo rozgrywane będzie serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa 

zdobywa 5 pierwszych. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobyta przez 
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gołębie seryjne (maksymalnie 5 sztuk) z 7 wybranych przez hodowcę lotów z pośród 

ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad: 

• 3 loty od 300 do 500 km 

• 3 loty od 500 do 700 km 

• 1 lot powyżej 700 km 

• Kategoria A – krótki dystans 

Loty gołębi dorosłych z odległości od 100 do 400 km. 

Zespół 6 gołębi z 3 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 360 km. 

• Kategoria B – średni dystans 

Loty gołębi dorosłych z odległości od 300 do 600 km. 

Zespół 5 gołębi z 3 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 900 km. 

• Kategoria C – długi dystans 

Loty gołębi dorosłych z odległości powyżej 500 km. 

Zespół 4 gołębi z 3 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 1500 km. 

• Kategoria M – maraton 

Loty gołębi dorosłych z odległości powyżej 700 km. 

Zespół 3 gołębi z 2 konkursami, łączny kilometraż na 1 gołębia nie mniej niż 1400 km. 

• Kategoria „Super Mistrz” – Super Mistrz Okręgu Kielce 

O końcowym wyniku w tym współzawodnictwie stanowi suma coeficjentów 

uzyskanych przez hodowcę w kategoriach A, B, C i M z zastrzeżeniem uzyskania w 

tych kategoriach pełnej ilości konkursów, tj. łącznie 51 konkursów. 

• Kategoria „Zespół lotników” 

Punkty do tego współzawodnictwa mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na 

spisie do GMP i wytypowane przed sezonem w ilości 10 sztuk. O końcowym wyniku 

w tym współzawodnictwie decyduje suma konkursów i punktów w zależności od 
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odległości z lotu, uzyskanych przez zespół 10 gołębi z 10 lotów zaliczanych do 

Generalnego Mistrzostwa Polski.  

• Kategoria Intermistrzostwo 

Współzawodnictwo to będzie odbywało się na zasadach zamieszczonych w 

Regulaminie Intermistrzostwa, który został  podany przez Zarząd Główny. 

• Kategoria Mistrzostwo Gołębi Młodych 

Punkty do tego współzawodnictwa będą zdobywać gołębie młode umieszczone na 

spisie przedlotowym i wytypowane do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie 

serią 15 gołębi, z których 8 pierwszych zdobywa punkty dla hodowcy. O końcowym 

wyniku decydować będzie suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne (maks. 8 

szt.) z 3 wybranych przez hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów (łączny 

kilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400 km). Zaplanować należy 

4 loty w weekendy od 18 sierpnia do 30 września 2018 roku. 

• Lot Okręgowy Gołębi Dorosłych Bruksela 

Regulamin zostanie opublikowany w późniejszym terminie. 

• Lot Okręgowy Gołębi Młodych Gorzów Wkpl 

Regulamin zostanie opublikowany w późniejszym terminie. 

 

§ 2. Spisy gołębi 

• Hodowcy biorący udział we współzawodnictwach lotowych o Mistrzostwo Okręgu 

PZHGP Kielce oraz we współzawodnictwach na wyższych szczeblach PZHGP 

gołębiami dorosłymi w sezonie 2018 składają w macierzystym Oddziale PZHGP w 

terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis sporządzony zgodnie z wytycznymi 

znajdującymi się w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP. Na spisie umieścić 

można dowolną ilość gołębi i zaznaczyć w nim 50 gołębi symbolem „G” lub „B” 

(symbolem B oznaczyć należy w przypadku gołębi do GMP i do Kategorii Zespół 

Lotników). Ilość gołębi oznaczonych symbolem G i B nie może być większa niż 50 

sztuk. 
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• Hodowcy biorący udział we współzawodnictwach lotowych o Mistrzostwo Okręgu 

PZHGP Kielce oraz we współzawodnictwach na wyższych szczeblach PZHGP 

gołębiami młodymi w sezonie 2018 składają w macierzystym Oddziale PZHGP w 

terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis sporządzony zgodnie z wytycznymi 

znajdującymi się w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP. Na spisie umieść można 

dowolną ilość gołębi i każdy z tych gołębi może być wytypowany do serii 15 sztuk na 

dany lot. 

• W terminie do 25 kwietnia 2018 roku Oddziały przesyłają spisy zbiorcze gołębi 

dorosłych drogą elektroniczną na adres sekretariat@pzhgp.kielce.pl oraz 1 egzemplarz 

spisu w formie drukowanej na adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów. 

• Termin i forma przesłania spisów gołębi wytypowanych do Kategorii Zespół Lotników 

podana zostanie w odrębnym komunikacie. 

• Przed sezonem gołębi młodych nie należy wysyłać zbiorczego spisu gołębi. Za spis 

służy przyporządkowanie wydrukowane przed pierwszym lotem konkursowym przez 

każdego z hodowców. 

• Każdy z egzemplarzy zbiorczego spisu gołębi dla wszystkich hodowców powinien 

zostać wygenerowany z programu do obliczeń i posiadać stronę tytułową z opisem wg 

wzoru: 

„Spis gołębi dorosłych do współzawodnictw lotowych Mistrzostw Polski, Regionu IV 

Kraków i Okręgu Kielce w 2018 roku członków Oddziału ………………”. 

Przesyłany do Okręgu spis gołębi powinen być ostemplowany pieczątkami 

związkowymi i imiennymi 2 członków Zarządu Oddziału wraz z podpisami, 

mianowicie: 

• Na stronie tytułowej w lewym górny rogu pieczątką podłużna Oddziału. W 

dolnej części pieczątkami imiennymi wraz z podpisami dwóch członków 

Zarządu Oddziału, tj. po prawej stronie Prezesa Oddziału oraz po lewej stronie 

V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów lub Sekretarza Oddziału. W środku między 

pieczątkami i podpisami członków Zarządu Oddziału pieczęcią okrągłą 

Oddziału (dużą). 
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• Na ostatniej stronie (kartce) pod ostatnim wpisem pieczątkami imiennymi wraz  

z podpisami dwóch członków Zarządu Oddziału oraz w środku pieczęcią 

okrągła Oddziału (dużą). 

• Wszystkie pozostałe kartki spisu gołębi pieczęcią okrągłą Oddziału (dużą),  

a w przypadku zbyt małego marginesu wolnego od wpisów pieczęcią okrągłą 

Oddziału (małą). 

 

§ 3. Plany lotów 

• Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 10 

lotów z odległości powyżej 300 km. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w 

weekendy  w terminie od 19 maja 2018 roku do 22 lipca 2018 roku. W przypadku złych 

warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek, pod 

warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie (tj. 

najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty 

powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, 

a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00. 

• Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w Kategoriach może zawierać 

dowolną ilość lotów z zastrzeżeniem: 

• Kat. A – loty z odległości 100 – 400 km – max. 7 lotów; 

• Kat. B – loty z odległości 300-600 km – max. 7 lotów; 

• Kat. C – loty z odległości powyżej 500 km – max. 7 lotów; 

• Kat. M – loty z odległości powyżej 700 km – max. 7 lotów. 

Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w Kategoriach powinien zawierać 

loty zaplanowane w weekendy od 28 kwietnia 2018 roku do 29 lipca 2018. Loty 

należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy. Dopuszcza się możliwość 

zaplanowania i odbycia lotów dublowanych w wyznaczonych weekendach pod 

warunkiem ,  że mininimum jeden z nich jest lotem powyżej 700 km oraz maksymalna 

ilość zaplanowanych lotów do każdej kategorii nie może przekroczyć 7 lotów. W 

przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych 

do MP w poniedziałek  pod warunkiem,  
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że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. najpóźniej w sobotę  

na loty do 700 km i w piątki na loty powyżej 700 km. Koszowanie gołębi na loty 

powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem, tj. w czwartek lub piątek, 

a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00. 

• W terminie do 25 kwietnia 2018 roku Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu 

Okręgu Kielce na adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów 4 egzemplarze planu lotów 

gołębi dorosłych na rok 2018 według wzoru podanego na stronie internetowej Okręgu 

Kielce oraz 1 egzemplarz harmonogramu zawierającego godziny pracy komisji lotowej 

i zegarowej. Ponadto w tym samym terminie przesyłają drogą elektroniczną w/w 

dokumenty na adres sekretariat@pzhgp.kielce.pl. 

• Plan lotów gołębi młodych do Mistrzostw Polski powinien zawierać maksymalnie  

4 loty w zaliczane do Mistrzostwa Gołębi Młodych z odległości od 100 do 400 km. 

• W terminie do 15 sierpnia 2018 roku Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Okręgu 

Kielce na adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów 4 egzemplarze planu lotów gołębi 

młodych na rok 2018 według wzoru podanego na stronie internetowej Okręgu Kielce 

oraz 1 egzemplarz harmonogramu zawierającego godziny pracy komisji lotowej i 

zegarowej. Ponadto w tym samym terminie przesyłają drogą elektroniczną w/w 

dokumenty na adres sekretariat@pzhgp.kielce.pl. 

 

§ 4. Listy konkursowe 

• Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem 

stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie 

Lotowo – Zegarowym PZHGP, za wyjątkiem list sekcyjnych. 

• Listy konkursowe będące podstawą do obliczeń do GMP sporządzać należy na bazie 

1:4. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list 

konkursowych: 

• W lotach od 300 do 500 km – lista oddziałowa 

• W lotach od 500 do 700 km – lista oddziałowa lub rejonowa 
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• W lotach powyżej 700 km – lista oddziałowa, rejonowa lub okręgowa 

(warunkiem sporządzenia listy oddziałowej i rejonowej jest uczestnictwo 

Oddziału w locie okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy okręgowej). 

Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną 

listę (z podanych wyżej), z którego będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa 

z tego lotu. 

Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy 

gołąb zdobywa: 

• W lotach od 300 do 500 km – 40 punktów 

• W lotach od 500 do 700 km – 60 punktów 

• W lotach powyżej 700 km – 80 punktów 

Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku. 

• Listy konkursowe będące podstawą do obliczeń poszczególnych Kategorii Mistrzostw 

Polski należy sporządzić na bazie 1:5 zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie  

Lotowo – Zegarowym PZHGP. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników 

wyłącznie z następujących list konkursowych: 

• W lotach od 100 do 500 km – lista oddziałowa 

• W lotach od 500 do 700 km – lista oddziałowa lub rejonowa 

• W lotach powyżej 700 km – lista oddziałowa, rejonowa lub okręgowa 

(warunkiem sporządzenia listy oddziałowej i rejonowej jest uczestnictwo 

Oddziału w locie okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy okręgowej). 

Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną 

listę (z podanych wyżej), z którego będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa 

z tego lotu. 

• Zarządy Oddziałów są zobowiązane w terminie 14 dni po odbytym locie przesłać na 

adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Okręgu Kielce 2 egzemplarze sporządzonych 

i zweryfikowanych list konkursowych, ostemplowanych pieczątkami podłużną i 

okrągłą (dużą) Oddziału oraz pieczątkami imiennymi wraz z podpisami dwóch 

członków Zarządu Oddziału na stronie tytułowej i ostatniej. Wszystkie pozostałe kartki 
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list konkursowych należy ostemplować pieczątką okrągła. Rachmistrzowie w tym 

samym terminie przesyłają listy konkursowe drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@pzhgp.kielce.pl. 

• Zarządy Rejonów są zobowiązane w terminie 14 dni po odbytym locie przesłać na 

adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Okręgu Kielce po 2 egzemplarze dla każdego 

Oddziału wchodzącego w skład Rejonu Lotowego sporządzonych i zweryfikowanych 

list konkursowych, ostemplowanych pieczątkami podłużną Rejonu Lotowego i okrągła 

(dużą) Oddziału wiodącego oraz pieczątkami imiennymi wraz z podpisami 

Przewodniczącego i Sekretarza Rejonu na stronie tytułowej i ostatniej. Wszystkie 

pozostałe kartki list konkursowych należy ostemplować pieczątką okrągła. 

Rachmistrzowie w tym samym terminie przesyłają listy konkursowe drogą 

elektroniczną na adres sekretariat@pzhgp.kielce.pl. 

• Szczegółowa instrukcja wysyłania list konkursowych drogą elektroniczną (tzn. format 

i nazwa pliku) zostanie podana w odrębnym komunikacie. 

• W trakcie sezonu lotowego 2018 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące 

loty mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny 

transportowej przenieść lot na inny wekendowy termin względnie skrócić odległośc 

lotu. Na te okoliczność należy sporządzić protokół . 

 

§ 5. Klasyfikacje i nagrody 

• We współzawodnictwach lotowych wymienionych w § 1 sklasyfikowanych zostanie: 

• Kategoria GMP – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria A – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria B – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria C – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria M – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria Super Mistrz – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria Zespół Lotników – 3 mistrzów i 30 przodowników 
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• Kategoria Intermistrzostwo – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Kategoria Mistrzostwo Gołębi Młodych – 3 mistrzów i 50 przodowników 

• Lot  Gołębi Dorosłych Bruksela – informacje w odrębnym komunikacie 

• Lot Okręgowy Gołębi Młodych Gorzów Wielkopolski  – informacje w 

odrębnym komunikacie 

• W Kategoriach GMP, A, B, C, M, Super Mistrz, Mistrzostwo Tradycyjne, 

Intermistrzostwo, Mistrzostwo Gołębi Młodych i po dwóch v-ce mistrzów otrzymają 

puchary i dyplomy, pierwszych 7 przodowników otrzyma statuetki w każdej z kategorii 

i dyplomy a pozostali przodownicy dyplomy. 

Razem: 27 pucharów, 477 dyplomów. 

§ 6. Loty Okręgowe 

W roku 2018 PZHGP Okręg Kielce organizuje 2 loty okręgowe zaliczane do GMP  

i Kategorii Mistrzostw Polski i 1 lot zaliczany wyłącznie do Kategorii Mistrzostw Polski: 

Lot Data lotu Miejscowość GMP Kategorie 

1 

• Strefa I – 01.07 

• Strefa II – 01.07 

• Strefa III – 01.07 

 

.  

• Strefa I – Hannover 

• Strefa II – Lehtre 

• Strefa III – Wittingen 

 

 

+ + 

2 

• Strefa I – 15.07 

• Strefa II – 15.07 

• Strefa III – 15.07 

 

 

• Strefa I – Hannover 

• Strefa II – Lehtre 

• Strefa III – Wittingen 

 

 

+ + 

3 

• Strefa I – 29.07 

Bruksela – 28.07 

• Strefa I – Hannover 

Cały Okręg - Bruksela 
 + 
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Okręg Kielce zgodnie z Uchwałą 13/2017 Zarządu Okręgu został podzielony na 4 Strefy 

Lotowe: 

• Strefa 1: 

• Busko Zdrój 

• Jędrzejów 

• Kazimierza Wielka 

• Pińczów 

• Sędziszów 

• Włoszczowa 

 

• Strefa 2: 

• Daleszyce-Morawica 

• Kielce 

• Kielce-Herby 

 

                  Strefa 3: 

• Radom 

• Ostrowiec Świętokrzyski 

• Pionki 

• Staszów 

• Starachowice 

• Suchedniów 

• Skarżysko-Kamienna 

• Bodzentyn 

• Szydłowiec 

• Białobrzegi 

• Końskie 

• Przysucha 

• Radoszyce 

• Stąporków 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację lotu   w strefie I – Rafał Majda 

           w strefie II – Pocheć Dariusz 

        w strefie III – Łasek Wiesław  

         

 

W roku 2018 Okręg Kielce organizuje  loty okręgowe: 

• Lot gołębi dorosłych z miejscowości Bruksela w dniu 28 .07.2018 r. (Lot Międzynarodowy 

– start poranny) 

• Lot gołębi młodych z miejscowości Gorzów Wielkopolski w dniu 30.09.2018 r. (niedziela) 

Szczegółowe informacje dotyczące tych lotów zostaną opublikowane w odrębnym 

komunikacie. 
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§ 7. Postanowienia końcowe 

• W terminie do 8 dni po każdym odbytym locie Zarządy Oddziałów przesyłają do 

Okręgu na adres V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów kserokopie potwierdzenia 

wypuszczenia gołębi oraz kserokopie protokołu Komisji Lotowej i Zegarowej. 

• Kopie list startowych i startowo-zegarowych po każdym locie gołębi dorosłych i 

młodych przesłać należy listem poleconym priorytetowym w dniu wkładania gołębi 

lub w pierwszym dniu roboczym poczty do V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów. 

• W przypadku odbycia lotu w innym terminie niż zakładał plan lotów wraz z kserokopią 

potwierdzenia wypuszczenia należy przysłać kserokopię protokołu wyjaśniającego te 

zmiany, ostemplowane i podpisane przez dwóch członków Zarzadu Oddziału. 

• W trakcie sezonu lotowego 2018 Oddziały mogą w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny 

weekendowy termin, względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów 

w poszczególnych kategoriach nie przekroczy planowanej liczby określonej w § 3 

niniejszego regulaminu. Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni 

protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski 

w Kategoriach lub GMP. 

• Na dzień 23 sierpnia zaplanowane zostanie zebranie Zarządu Okręgu wraz z prezesami 

oddziałów. Prezesi na to zebranie dostarczą zweryfikowane zestawienia wyników w 

danych współzawodnictwach w lotach gołębi dorosłych. Przygotowana zostanie wtedy 

wstępna klasyfikacja we współzawodnictwach lotowych Okręgu Kielce. 

• Do 26 sierpnia rachmistrzowie Oddziałów przesyłają zestawienia wyników z lotów 

gołębi dorosłych na adres sekretariat@pzhgp.kielce.pl. 

• Karty uzyskanych wyników gołębi dorosłych dla hodowców w poszczególnych 

współzawodnictwach wymienionych w § 1 niniejszego regulaminu do podanych 

limitów w danych kategoriach, wydrukowane w 2 egzemplarzach wraz z pełną 

zweryfikowaną dokumentacją źródłową Zarządy Oddziałów prześlą na adres 

korespondencyjny V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Okręgu Kielce do dnia 31 

sierpnia. 

• W skład źródłowej dokumentacji lotowej wchodzą oryginały: 

• Listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK wszystkie listy startowe i 

protokoły przylotu 

• Taśmy zegarowe 
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• Protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie 

obrączek elektronicznych 

• Potwierdzenia wypuszczenia gołębi, a w przypadku odbycia lotów w innym 

terminie niż zakładał plan lotów również z dołączonymi protokołami 

wyjaśniającymi okoliczności tych zmian 

• Protokoły Komisji Lotowej i Zegarowej ze wszystkich punktów wkładań gołębi 

oraz nastawiania i otwierania zegarów 

• Na dzień 02 października zaplanowane zostanie zebranie Zarządu Okręgu wraz z 

prezesami oddziałów. Prezesi na to zebranie dostarczą zweryfikowane zestawienia 

wyników w danych współzawodnictwach w lotach gołębi młodych. Przygotowana 

zostanie wtedy wstępna klasyfikacja we współzawodnictwie Okręgu Kielce  o 

Mistrzostwo Gołębi Młodych. 

• Do 02 października rachmistrzowie Oddziałów przesyłają zestawienia wyników z 

lotów gołębi młodych na adres sekretariat@pzhgp.kielce.pl. 

• Karty uzyskanych wyników gołębi młodych dla hodowców we współzawodnictwie 

Mistrzostwo Gołębi Młodych do podanego limitu, wydrukowane w 2 egzemplarzach 

wraz z pełną zweryfikowaną dokumentacją źródłową Zarządy Oddziałów prześlą na 

adres korespondencyjny V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Okręgu Kielce do dnia 04 

października . 

• W skład źródłowej dokumentacji lotowej wchodzą oryginały: 

• Listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK wszystkie listy startowe i 

protokoły przylotu 

• Taśmy zegarowe 

• Protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie 

obrączek elektronicznych 

• Potwierdzenia wypuszczenia gołębi, a w przypadku odbycia lotów w innym 

terminie niż zakładał plan lotów również z dołączonymi protokołami 

wyjaśniającymi okoliczności tych zmian 

• Protokoły Komisji Lotowej i Zegarowej ze wszystkich punktów wkładań gołębi 

oraz nastawiania i otwierania zegarów 

• Wszelkie terminy znajdujące się w niniejszym Regulaminie są wiążące i zobowiązuje 

się wszystkie Oddziały do ich ścisłego przestrzegania. W przypadku terminów 

dotyczących wysyłki wiążąca jest data stempla pocztowego. 

 

mailto:sezon2017@pzhgp.kielce.pl
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za Zarząd Okręgu 

 

     Sylwester Gajewski             Sławomir Pająk 

…………………………...     …………………………... 
        V-ce Prezes Okręgu                             Prezes Okręgu Kielce 

        ds. organizacji lotów    


