Regulamin
Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący
w Okręgu PZHGP Olsztyn w 2018r.
Zarząd Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w oparciu o Rozdział X par. 43 pkt. 1 i 3 Statutu
P.Z.H.G.P. oraz Rozdział I pkt. 1 b Regulaminu Lotowo - Zegarowego P.Z.H.G.P.
informuje że w sezonie lotowym gołębi dorosłych i młodych 2018r. hodowcy będą
rywalizować wszystkimi gołębiami umieszczonymi na spisie w każdej z form
współzawodnictwa okręgowego.

Rozdział I
Wyniki w metodach tradycyjnych gołębi dorosłych i młodych zostaną ustalone na
podstawie zdobytych punktów tylko z oddziałowych list konkursowych. W pozostałych
rywalizacjach w okręgu można używać list konkursowych:
oddziałowych, oraz okręgowych.
W lotach o mistrzostwo Okręgu Olsztyn udział biorą gołębie tylko oddziałów
Okręgu Olsztyn. Nie dopuszcza się do wspólnego startu gołębi oddziałów
Okręgu Olsztyn z gołębiami innych oddziałów spoza okręgu.
Oddziały sporządzają listy okręgowe w jednej strefie:
Biskupiec, Szczytno, Ostróda, Nidzica, Działdowo.
1. Loty okręgowe dla wszystkich oddziałów w powyższych strefach odbędą się w tym
samym dniu (dotyczy równych warunków pogodowych).
2. Koordynatorem lotów Okręgowych jest v-ce Prezes ds. lotowych Okręgu.
3. Obowiązujące limity hodowców i gołębi do sporządzania list konkursowych
loty do 700 km - uczestniczy w locie 20 hodowców nastawiających i otwierających
zegary oraz wkłada minimum 250 gołębi.

loty powyżej 700 km – w metodzie lotnik tradycyjna do OKRĘGU, można brać
z list oddziałowych które nie muszą spełniać limitu, natomiast do kategorii A, B, C, D
oraz M oraz do regionu i GMP z list okręgowych lub oddziałowych (20 hodowców
nastawiających i otwierających zegary i 250 włożonych gołębi), jednak oddział musi
uczestniczyć w locie okręgowym.
4. Poszczególne oddziały Okręgu Olsztyn zorganizują loty gołębi dorosłych i młodych
w których ustala się odległości do najbliższego gołębnika w oddziale oraz punktację
następująco:
Loty gołębi dorosłych:
3 loty z odległości

120 - 299 km po 20 punktów

5 lotów z odległości

300 - 499 km po 40 punktów

4 loty z odległości

500 - 699 km po 60 punktów

2 loty z odległości

powyżej 700 km po 80 punktów

Loty gołębi młodych:
1 lot z odległości

100 - 149 km po 15 punktów

1 lot z odległości

150 - 199 km po 20 punktów

2 loty z odległości

powyżej 200 km po 25 punktów

5. Punkty należy wyliczyć metodą mistrzowską oznaczoną „ M ” zarówno w lotach
młodych jak i dorosłych za dany lot przykładowo:
pierwszy gołąb ma 20 punktów drugi 19,98 a ostatni gołąb na liście konkursowej
15 punktów.
pierwszy gołąb ma 40 punktów drugi 39,96 a ostatni gołąb na liście konkursowej
32 punktów.

Rozdział II
Rodzaje współzawodnictw:
1. Na zasadach Regulaminu GMP: spis z 50-tki, obowiązują loty od 19 maja
do 22 lipca 2018r, lista konkursowa na bazie 1:4

2. Metoda tradycyjna: spis z całego gołębnika gołębi dorosłych z 10 lotów obowiązują
loty od 19 maja do 22 lipca 2018r
Suma punktów zdobytych zmienną serią 5 najszybszych gołębi na bazie 1:5
Obowiązujące limity kilometrów w lotach:
4 loty od 300 do 499 km - punktacja 40 punktów
4 loty od 500 do 699 km - punktacja 60 punktów
2 loty powyżej 700 km

- punktacja 80 punktów

a) najlepsze lotniki w metodzie tradycyjnej – z podziałem na płeć : 5 samców i 5
samic (decyduje w kolejności: ilość konkursów, suma punktów, coefi.)
b) najlepsze lotniki w metodzie tradycyjnej gołębi rocznych , 5 gołębi bez
względu na płeć (decyduje w kolejności: ilość konkursów, suma punktów, coefi.)
c) kategorie : A, B, C, D, M i Roczne (suma coefi.)
d) lotniki w kategoriach A ,B, C ,M (suma coefi.)
e) kategoria młode na zasadach regulaminu MP
3. Limity odległości, ilość konkursów i minimum kilometrów w kategoriach:
a) Kat. A – loty 100 - 400km gdzie 6 gołębi zdobyło po 3 konkursy i każdy z nich uzyskał
minimum 360 km
b) Kat. B – loty 300-600 km gdzie 5 gołębi zdobyło po 3 konkursy i każdy z nich uzyskał
minimum 900km.
c) Kat. C – loty powyżej 500 km gdzie 4 gołębie zdobyły po3 konkursy i każdy z nich
uzyskał minimum 1500km.
d) Kat. D – ilość konkursów 45 (suma coeficjentów z kategorii ABC).
e) Kat. M – loty powyżej 700 km gdzie 3 gołębie zdobyły po 2 konkursy i każdy z nich
uzyskał minimum 1400 km.
f) Kat. Roczne – gdzie 4 gołębie zdobyły po 4 konkursy mogą brać udział w kat. ABCDM
również jako lotnik w poszczególnych kategoriach.
4. Wyniki z poszczególnych lotów zaliczone będą pod warunkiem uzyskania ich zgodnie
ze złożonym planem lotów , spełnionym limitem ilości hodowców, gołębi oraz

kilometrów i kompletem konkursów w kategoriach. W każdej z kategorii należy
uwzględnić w planie nieprzekraczalną ilość 7 lotów.
a) Kat. Młode na zasadach regulaminu MP loty 100 - 400 km gdzie 8 gołębi zdobyło
konkurs z 3 lotów zmienną serią. suma pkt.(typowane)
b) Kat. Młode Tradycyjna: z całego gołębnika , gołębie zdobywają zmienną serią
7 konkursów z 4 lotów liczy się suma pkt.
c) Lotnik gołębi młodych tradycyjna (4 konkursy).
5. Określony lot może być zaliczony gołębiowi tylko do jednej kategorii na wszystkich
szczeblach współzawodnictwa a hodowca może rywalizować tylko jedną drużyną
gołębi zgłoszoną w terminie spisem zawierającym ilość gołębi w zależności od
poszczególnych regulaminów.

Rozdział III
1. Nagrody w rywalizacjach lotowych na szczeblu Okręgu:
a. metoda tradycyjna (z list oddz.)
1-5miejsca - Puchar + Dyplom
6-20 miejsca - Dyplom
b. metoda GMP.
1-10 miejsca - Puchar + Dyplom
11-20 miejsca - Dyplom
c. lotniki – metoda tradycyjna z całego spisu z list oddział.
1-5 miejsca - Puchar + Dyplom
6-10 miejsca - Dyplom
d. lotnik roczne bez względu na płeć 1-5miejsca Puchar + Dyplom
e. kategorie – A ,B, C ,D, M , Roczne
1-5 miejsca - Puchar + Dyplom
f.

lotniki w kategoriach A,B ,C ,M
1-5 miejsca -Puchar + Dyplom

g. metoda tradycyjna – gołębi młodych
1-5 miejsca Puchar + Dyplom
6-20 miejsca Dyplom
h. kategoria MP- młode
1-10 miejsca - Puchar + Dyplom

11-20 miejsca - Dyplom
i.

lotnik gołębi młodych
a) 1-3 miejsca

- Puchar + Dyplom

Rozdział IV
1. Obowiązujące postanowienia końcowe:
2. Wszystkie oddziały chcące brać udział we współzawodnictwach lotowych każdego
szczebla organizacyjnego P.Z.H.G.P. prześlą na adres V-ce Prezesa ds. lotowych
Okręgu do dnia 15-12-2017r. plan lotów zagranicznych w którym należy podać:
b) datę lotu
c) miejscowość
d) przybliżoną ilość gołębi na poszczególne loty
Uwaga: w razie ciężkiego lotu jest możliwość zmiany terminu przebicia zegarów po
wcześniejszym powiadomieniu hodowców.
3. Do 15-04-2018 r. Oddziały zobowiązane są dostarczyć spisy do V-ce Prezesa ds.
lotowych Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej spisy gołębi dorosłych
wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów.
a) kompletny plan lotów w 3 egzemplarzach podając w nim datę lotu, miejscowość,
oraz należy zaznaczyć loty do GMP.
b) spis gołębi z całego gołębnika 1 egzemplarz
c) spis gołębi do 50 sztuk - 2 egzemplarze (w tym oryginał – do GMP)
Spisy gołębi zarówno dorosłych jak i młodych należy sporządzić czytelnie i bez
poprawek na drukach formatu A-4 uwzględniając wymogi regulaminowe co do
prawidłowego zapisu numeru obrączki rodowej, płci (wpisujemy tylko u gołębi
programów
komputerowych lub systemów E S K właściwie opieczętowane i podpisane.
Przyporządkowanie gołębi - 1 egzemplarz po wcześniejszym sprawdzeniu
zgodności ze złożonym spisem wprowadzonym do systemu E S K opieczętowane i
podpisane przez hodowcę oraz członków komisji.
a) Wykazy punktów przyjęć gołębi na loty (dokładny adres), daty i godziny prac
komisji lotowej i zegarowej (adres jeżeli jest inny niż punktu przyjęć). Wykazy imienne

osób – członków komisji lotowej i zegarowej punktów przyjęcia gołębi oraz otwierania
zegarów z wzorami podpisów członków wg. Załącznika nr.1
4. Dzień po odczycie zegarów oddziały prześlą do

V-ce Prezesa ds. lotowych

Okręgu:
a) kopię potwierdzenia wypuszczenia gołębi do lotu
b) kopie protokołów komisji lotowo-zegarowej (wypełnione w całości!)
c) kopie list startowo-zegarowych
d) kopie list startowych zszyte z listami zegarowymi hodowców konstatujących w ESK
z ewentualnym przyporządkowaniem nowej obrączki elektronicznej (należy opisać
których gołębi zmiana dotyczy).
5. W terminie do 14 dni po odbytym

locie należy przesłać zweryfikowaną listę

konkursową zarówno z lotów gołębi dorosłych jak i młodych.
Zarządy Oddziałów które nie dostosują się do rozdziału IV pkt. 3 i 4 zostaną
pozbawione prawa do udziału ich hodowców w każdej z rywalizacji w okręgu.
a) Listy startowozegarowe muszą być sporządzone czytelnie bez poprawek i skreśleń
oprócz miejsc gdzie są wykreślane linią poziomą rubryki gołębi nie uczestniczących
w locie lub nie konstatowanych, nie wolno na nich wpisywać komputerowo serii,
numeru oraz koloru obrączek kontrolnych (gumowych).
b) Na listach startowych i zegarowych w ESK zabrania się dokonywania odręcznych
wpisów poza datą i miejscowością oraz numerem lotu. Nie dotyczy to sytuacji w której
ma zastosowanie zapis w załączniku nr 3 pkt.9 c Regulaminu
Lotowo-Zegarowego PZHGP.
c) Każda strona musi być podpisana przez 2 członków komisji i hodowcę oraz
posiadać pieczątkę oddziałowej komisji lotowej lub zegarowej i nagłówkową.
d) Wydruk listy zegarowej w ESK może nastąpić tylko i wyłącznie z podłączonym
przewodowo zegarem GPS lub DCF po czasie wyznaczonym na kontrolne
odbicie zegarów tradycyjnych.
Nastawienie i rozruch zegarów tradycyjnych może nastąpić najpóźniej dzień przed
przewidzianym startem gołębi do lotu .
6. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do powołania na wiosennych zebraniach
Oddziałowych komisji: Lotowej i Zegarowej.
7. Punkty wkładań mogą funkcjonować tylko i wyłącznie pod warunkiem ich powołania
przez Zarząd Oddziału, mają na wyposażeniu zegar sterowany falami radiowymi,
będzie nastawiało i otwierało zegary minimum 10 hodowców oraz wkładanych będzie

minimum 100 gołębi ze spisów (tandemy liczymy jako jeden hodowca). Nie spełnienie
jednego z powyższych warunków powoduje likwidację tego punktu po tym locie do
końca danego sezonu lotowego.
Punkty należy wyposażyć w odpowiednie szafy lub kasety z możliwością ich
zaplombowania do przechowywania pieczęci, list startowo-zegarowych oraz anten
tzw. „ Matek ” z ESK .
8. Komisja lotowa może rozpocząć czynności na punkcie wkładań gdy jest obecnych
minimum 6 hodowców biorących udział w danym locie.
9. Loty konkursowe gołębi młodych muszą odbyć się w terminie od 18.08.2018r do
23.09.2018 roku.
10. W terminie do 15-08-2018 r. Zarządy Oddziałów prześlą do V-ce Prezesa ds.
lotowych Okręgu:
plan lotów gołębi młodych 3 egzemplarze
spis gołębi młodych z całego gołębnika 3 egzemplarz
Przyporządkowanie gołębi młodych - 1 egzemplarz stosując się do rozdz. 4 punkt 2 d.
należy przysłać wraz z dokumentacją lotową z pierwszego lotu.
11. Zarządy Oddziałów prześlą do V-ce Prezesa ds. lotowych Okręgu w terminie do
31.08.18r. po dokonaniu weryfikacji w oddziałach zbiorcze zestawienia

wyników

gołębi dorosłych zgłoszonych przez hodowców do współzawodnictwa w Okręgu,
Regionie i MP.
12. W terminie 2 tygodni po zakończeniu lotów konkursowych gołębi młodych należy
przesłać zweryfikowane w oddziale zbiorcze zestawienie wyników gołębi młodych
do supermistrzostwa (10 hodowców) podając imię i nazwisko, sumę
konkursów i punktów.
13. Oddziały które nie zastosują się do punktu 11 Rozdział IV nie będą ujęte w
zestawieniach do mistrzostw Okręgu w tych kategoriach .
14. Do wyników poszczególnych hodowców zgłoszonych w rywalizacji Okręgu,
Regionu, MP oprócz kart zgłoszeń opisanych do jakiej rywalizacji dołączyć należy
w dniu weryfikacji:
a) plan lotów
b) spis gołębi (w zależności od współzawodnictwa: Okręg, Region, MP)
c) listy startowo-zegarowe
d) taśmy zegarowe

e) listy startowe – ESK
f) listy zegarowe- ESK
g) przyporządkowanie obrączek elektronicznych przed sezonem
h) przyporządkowanie w przypadku zmiany obrączki ESK w trakcie sezonu lotowego
i) potwierdzenia wypuszczenia gołębi do lotu
j) protokoły komisji lotowo-zegarowej z punktów wkładań
k) listy konkursowe - wszystkie dokumenty w oryginale
15. Cały zapis punktu 13 dotyczy zarówno gołębi dorosłych jak i młodych.
16. Data i miejsce weryfikacji okręgowej zostaną podane w późniejszym terminie.
17. W weryfikacji uczestniczą komisje w składach co najmniej 3 osobowych z
oddziału zgłaszającego wyniki.
18. W Okręgu Olsztyn obowiązuje jednakowy system obliczania wyników.
19. Po zakończonych lotach gołębi dorosłych oraz młodych zarządy oddziałów
prześlą do V-ce Prezesa ds. lotowych Okręgu zgrane na CD wszystkie
listy konkursowe.
20. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji lotów, nie przestrzeganiem zasad
współzawodnictwa lub stwierdzonymi innymi nieprawidłowościami należy kierować
do Prezesa Zarządu Okręgu Olsztyn.
21. Jeżeli nastąpi zmiana miejscowości lub daty lotu w stosunku do podanego
wcześniej planu lotów należy o tym powiadomić V-ce Prezesa ds. lotowych Okręgu.
Na tą okoliczność musi być sporządzony protokół i dołączony do wyników
na weryfikację.
22. W przypadkach losowych gdzie nastąpiło skrócenie lotu punkty będą zaliczone
stosując zasadę:
loty gołębi dorosłych 100-299 km=20pkt, 300-499km=40pkt,500-699km=60pkt
loty gołębi młodych 100-149km=15pkt, 150-199km=20pkt
23. Szczegółowe przepisy nie ujęte w niniejszym regulaminie zawierają: Statut oraz
obowiązujące regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP.
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Okręgu Olsztyn
dnia 03.12.2017r.
Za Zarząd Okręgu

ZAŁACZNIK NR 1
PROTOKÓŁ POWOŁANIA KOMISJI
ODDZIAŁ PZHGP

SEKCJA

W DNIU

Powołała na sezon lotowy gołębi dorosłych / młodych

roku komisje:

SEKCYJNĄ KOMISJĘ ZEGAROWĄ PUNKTU WKŁADAŃ W SKŁADZIE:

PRZEWODNICZĄCY

,

(CZYTELNY PODPIS)

CZŁONEK

,

(CZYTELNY PODPIS)

CZŁONEK

,

(CZYTELNY PODPIS)

SEKCYJNĄ KOMISJĘ LOTOWĄ PUNKTU WKŁADAŃ W SKŁADZIE:

PRZEWODNICZĄCY

,

(CZYTELNY PODPIS)

CZŁONEK

,

(CZYTELNY PODPIS)

CZŁONEK

,

(CZYTELNY PODPIS)

