
Regulamin współzawodnictwa lotowego  

obowiązujący w 2018  r. w PZHGP Oddział Biskupiec 

 

 Mistrzostwo Oddziału w lotach gołębi dorosłych rozgrywane będzie metodą pierwsza 50-tka 

(gołębie dorosłe) pierwsza 50-tka gołębi młodych i na zasadach MP typowane 8/15gołębie młode  

 Mistrzostwo Oddziału w lotach gołębi dorosłych rozgrywane będzie w kategoriach A, B, C, D, M, 

GMP, mistrz oraz supermistrz.  

 Hodowcy biorący udział w niniejszym współzawodnictwie Oddziału składają spisy gołębi dorosłych 

pierwsza 50-tka i  całości ( pierwsza pięćdziesiątka  i z całości gołębie młode ). 

 Wszystkie gołębie wysłane na dany lot zdobywają konkursy na bazie 1:5 czyli 20% z tym, że do 

mistrzostwa Oddziału będą naliczone tylko gołębie z pierwszej 50 umieszczonej na spisie                           

i typowane gołębie młode 8/15 

 Do mistrzostwa Okręgu będą zaliczone wyniki wszystkich gołębi umieszczonych na spisie na bazie 

1:5 czyli 20%. 

 Do mistrzostwa Polski spisy powinny zawierać tylko 50 gołębi muszą być zrobione w  dwóch 

egzemplarzach i dostarczone do Zarządu Oddziału w terminie do 20-03-2018 r.  

 3 egzemplarze z 50-tki 

 3 egzemplarze z całości  ( na jednym egzemplarzu podbita pieczątka weterynarza potwierdzająca 

szczepienie gołębi)  

 Listy-spisy prosimy dostarczać do Piotra Murawskiego lub Jarosława Korszuna 

 

Nagrody przewidziane we współzawodnictwach : 

 

 Mistrz typowane MP  8/15 gołębie młode  

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom 

 II Vice Mistrz - puchar + dyplom 

 

 Mistrz Oddziału – puchar + dyplom (gołębie dorosłe i młode) 

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom 

 II Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 1-10 przodownik - puchar + dyplom 

 11-20 przodownik – dyplom 

 

 Supermistrz Oddziału – puchar + dyplom 

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 II Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 1-10 przodownik - puchar + dyplom  

 11-20 przodownik - dyplom  

 

 Puchar przechodni ufundowany przez firmę Dystans p. Olkowskiego  mistrz gołębie dorosłe, 

gołębie młode, supermistrz, kat D+M, Kat A - młode  

 

 



 Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie 

mniej niż 360 km. 

 Mistrz - puchar + dyplom 

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 II Vice Mistrz – puchar + dyplom 

 

  Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie 

mniej niż 900 km. 

 Mistrz - puchar + dyplom 

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 II Vice Mistrz – puchar + dyplom 

 

  Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia 

nie mniej niż 1500 km. 

 Mistrz - puchar + dyplom 

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 II Vice Mistrz – puchar + dyplom 

 

  Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego 

gołębia nie mniej niż 1400 km. 

 Mistrz - puchar + dyplom 

 I Vice Mistrz - puchar + dyplom  

 II Vice Mistrz – puchar + dyplom 

 

 Kategoria GMP. 

 O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( maks. 5 szt.)   

z 7 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych  

zasad:  

 3 loty od 300 do 500 km, 

 3 loty od 500 do 700 km,  

 1 loty powyżej 700 km, 

 

 Lotniki– w każdej kategorii 3 pierwsze – puchar + dyplom. 

 Najlepsze lotniki – 3 samczyki i 3 samiczki – puchar + dyplom. 

 Najlepszy roczniak – bez względu na płeć – puchar + dyplom.  

 Loty krajowe - 3 pierwsze gołębie na liście konkursowej – dyplom. 

 Loty zagraniczne (Bremen: 2-loty i Ludwigsfelde: 4-loty) – 3 pierwsze gołębie – dyplom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miejscowość 
lotu 

Data 
wkładania 

Data lotu 
punkty 

Max-Min 
Kategoria 

Średnia 
odległość 

Kwidzyn 27.04.2018r. 28.04.2018r. 20-16 A 140 

Świecie 04.05.2018r. 05.05.2018r. 20-16 A 200 

Wieleń 1 12.05.2018r. 13.05.2018r. 25-20 B 350 

Wieleń 2 19.05.2018r. 20.05.2018r. 40-32 AB 350 

Ludwigsfelde 25.05.2018r. 26.05.2018r. 60-48 BC 530 

Wieleń 3 02.06.2018r. 03.06.2018r. 40-32 AB 330 

Ludwigsfelde 08.06.2018r. 09.06.2018r. 60-48 BC 530 

Ludwigsfelde 15.06.2018r. 16.06.2018r. 60-48 BC 530 

Wieleń 4 23.06.2018r. 24.06.2018r. 40-32 AB 350 

Bremen 28.06.2018r. 30.06.2018r. 80-64 CM 760 

Wieleń 5 07.07.2018r. 08.07.2018r. 40-32 A 330 

Bremen 12.07.2018r. 14.07.2018r. 80-64 CM 760 

Ludwigsfelde 20.07.2018r. 21.07.2018r. 60-48 C 530 

Kwidzyn 28.07.2018r. 29.07.2018r. 20-16 A 140 

Bruksela 26.07.2018 r. 28-07-2018r.   1100 

 

 Postanowienia końcowe: 

Terminowe składanie wykazów półrocznych członków podając dokładny adres i numer tel.  za :  

 I półrocze do 10 maja każdego roku,  

 II półrocze do 10 września każdego roku.  

Terminowa wpłata składek członkowski  do 10 maja. 

Opłaty w 2018 roku:  

1. Administracyjna  – 200 zł.  

2. Składka członkowska – 45 zł. 

3. Obrączka rodowa - 2 zł. (2,50 zł. hodowcy ,którzy nie dokonali przedpłaty na obrączki w 2017 r.) 

4. Obrączka gumowa - 0,25 zł.  

5. Od gołębia dorosłego na spisie  - 3,5 zł.  

6. Od gołębia młodego  - 2,5 zł (obrączki spoza oddziału 0239 – dopłata 1 zł od gołębia) 

 Pozostałe warunki ,które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie oddziałowym znajdują się w 

regulaminie lotowo-zegarowym PZHGP oraz Regulaminie Okręgu Olsztyn. 

 

                     Prezes                                                                                             Wiceprezes do spraw lotowych 

           Piotr Murawski                                                                                                     Jarosław Korszun 


