
Zasady współzawodnictwa Lotowego  

Oddziału Łódź w sezonie 2018 gołębi dorosłych 
 

 

1. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA. Mistrzostwo Oddziału we wszystkich kategoriach  

zostanie rozegrane w trzech kategoriach 

 5 z 10,  

5 z 50 i  

7 z całego spisu  oraz  

super mistrzostwo na bazie 33% w oparciu o plan 14-stu lotów konkursowych, 

wyliczane metodą mistrzowską (odpowiednik GMP)  wg wzoru 
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gdzie :  

- PktSt – to dowolne punkty wyznaczone przez oddział z danego lotu, 
 

2. PUNKTY STAŁE dla lotów z miejscowości:  

Strzałkowo – 15;  

Środa Wlkp – 20;  

Grodzisk Wlkp - 25;  

Rzepin 1/4 – 40; 

 Burg 1/4 -60   

Minden i Oelde po 80 pkt. 

 

3. NAGRODY . Współzawodnictwa w kategoriach 5 z 10, 5 z 50 i 7 z całego spisu 

nagradzane pucharem za pierwsze miejsce i dyplomami za miejsca od 1 do 5.  

Super mistrz Oddziału tj. najlepszy wynik hodowcy zsumowany ze 

współzawodnictwa w kategoriach 5 z 10, 5 z 50 i 7 z całego spisu nagradzane trzech 

mistrzów pucharem oraz dyplomami 50% Super Mistrza.  

W   kategoriach A, B, C, D, i M ( gołębie z pierwszej 50-tki spisu) nagradzane 

pucharem za pierwsze miejsce i dyplomami za pełne wyniki.  

Najlepsze lotniki w kategoriach A, B, C, D i M według coeficjentów nagradzane 

pucharem za pierwsze miejsce i 5-cioma dyplomami za pełne wyniki. Za pierwsze 5 

gołębi z lotów krajowych  a 10 z  lotów zagranicznych (powyżej 500 km) dyplomy.  

Najlepsze gołębie  roczne (pięć pierwszych z całego spisu z wyłączeniem 

maratonów), nagradzane pucharem za pierwsze miejsce i dyplomami za miejsca od 

1 do 5.   

Najlepszy lotnik samiec i lotnik samica nagradzane pucharem za pierwsze miejsce i 

dyplomami za miejsca od 1 do 5.  

Najlepszy roczny lotnik ze wszystkich lotów bez względu na płeć nagradzany 

pucharem za pierwsze miejsce i dyplomami za miejsca od 1 do 5.  



 

4. LISTY-SPISY GOŁĘBI. Listy-Spisy gołębi sprawdzone z kartami oraz potwierdzeniem 

szczepienia gołębi przeciw PMV ze spisu  należy przekazać obliczeniowcowi  do dnia 

02- 04- 2018.   Hodowcy, którzy zmienili lokalizacje gołębnika są zobowiązani do 

poinformowania Jana Kucharskiego  o zmianie  i umożliwienie ustalenia nowej  

pozycji  gołębnika. 

Listy przyporządkowania obrączek elektronicznych składamy przed pierwszym 

lotem konkursowym (kopie do oddziału).  

Na loty będą przyjmowane tylko gołębie zamieszczone na spisie. Każdy gołąb 

wkładany na lot musi posiadać naklejkę z numerem kontaktowym do właściciela 

gołębia.   

 

5. Obowiązkowo po każdym locie kosze muszą być sprzątane i dezynfekowane z 

wymienionymi nowymi wkładami papierowymi. 

 

6. KIEROWNICY LOTOWI.  Za sprawną i prawidłową obsługę lotów odpowiedzialni są 

kierownicy lotowi:  

sekcja Bałuty kol. Jagodziński Adam,  

sekcja Zdrowie kol. Kwiatkowski Przemysław,  

sekcja Górna kol. Popielarski Andrzej,  

sekcja Andrespol kol. Comporek Mirosław.   

 

7. KOMISJE ZEGAROWE: 

sekcja Bałuty kol. Podolski Andrzej,   

sekcja Zdrowie kol. Piejak Zenon,  

sekcja Górna kol. Frątczak Krzysztof,  

sekcja Andrespol kol. Ozdoba Czesław. 

 

8. DOKUMENTY. Listy wkładań wraz protokołem wkładań z każdego lotu „kopie” 

sekcje przekazują konwojentowi.  

Na listach wkładań i listach zegarowych muszą być cztery czytelne podpisy   komisji 

wkładań i komisji zegarowej bez skreśleń i  poprawek ( niestarannie wypełnione 

pokreślone i poprawione zostaną odrzucone). Proszę o przestrzeganie regulaminu 

Lotowo - Zegarowego oraz załączników nr 1,2,3 (Regulamin Lotowo-Zegarowy 

Głównego Zarządu PZHGP) 

Pod żadnym pozorem” Potwierdzenie Odlotu” nie może być poprawione, czy 

pokreślone !!  i po powrocie przekazane kierownikowi Lotów. 

 

9. ZAŁADUNEK .Na loty krajowe wkładamy do kosza do 25-ciu szt. gołębi; na loty 

zagraniczne po 18 szt.  W osobnych koszach są samice i samce. Kosze z gołębiami 



wkładamy do kabiny pionowo, w jednym rzędzie nie mogą być mieszane kosze z 

samcami i samicami!! 

 

 

 

10. LOTY PRÓBNE 

Loty próbny nr 1: odbędzie się z miejscowości Poddębice  dn. 22-04-2018 (Niedziela) 

konwojenta na ten lot daje sekcja Bałuty.  

Odjazd kabiny w dniu lotu:  

Andrespol godz.5:00   

Górna godz. 6:00   

Bałuty godz. 7:00   

Zdrowie godz. 8:00 

 

Lot próbny 2 nr z miejscowości Władysławowo (Tuliszków)  dn. 25-04-2018 (środa)   

konwojenta na ten lot daje sekcja Andrespol.  

Odjazd kabiny w dniu 24-04-2017 (wtorek).   

Bałuty godz.19:00, 

 Zdrowie godz.20:00,  

Górna godz.21:00,  

Andrespol godz.22:00 

 

11. LOTY KONKURSOWE. Pierwsze dwa loty konkursowe konwojent jest z Bałut. Na 

trzeci lot konkursowy konwojenta daje  Górna.                                                       

Konwojentami na loty oddziałowe jest: kolega:  Żeligowski Marek . Kierowca stały 

na wszystkie loty Jerzy Nycz.  

                                                                         

  Jan Kucharski 

22-03-2018 

    

 

 

 


