
 KOMUNIKAT LOTOWY nr 1/2017 

                      dotyczący zasad współzawodnictwa lotowego  

                                    w Oddziale 01 Warszawa PZHGP 

                  oraz systemu nagradzania za wyniki w  sezonie lotowym 2017 

 

            Każdy hodowca uczestniczący w lotach, zobowiązany jest do złożenia             

w terminie do 1 kwietnia 2017r (do sekretarza macierzystej sekcji) spisu gołębi 

dorosłych w dwóch egzemplarzach [spis całości – 1 egzemplarz + 1 spis            

(50 do MP)  - na spisach pierwsze 50 gołębi powinno się pokrywać].                                       

Spis gołębi powinien być uporządkowany wg roku urodzenia gołębi                     

(od najstarszych do najmłodszych ) i numerów rodowych (od najmniejszych             

do największych) podpisany przez hodowcę oraz potwierdzony przez prezesa            

i sekretarza sekcji.  

Ze względu na obowiązek szczepienia gołębi przeciwko paramyksowirozie, 

spis z całości musi być potwierdzony przez lekarza weterynarii, że gołębie 

zostały zaszczepione.  

   W mistrzostwach Oddziału, Rejonu Lotowego, Okręgu, Regionu i Polski           

w kat. GMP, A, B, C, D, Maraton, MP (Młode) obowiązują  REGULAMINY 

WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI obowiązujące    

w 2017 roku.  

    

Loty gołębi dorosłych (punktacja):  

1. Kat. „O z 50” – loty krajowe – 5 gołębi, zagraniczne – 3 gołębie z lotów 

powyżej 500 konkursokilometrów  i 2 gołębie z lotów powyżej 700 

konkursokilometrów (pkt. / konk.) 

2. Kat. „O z C” – loty krajowe – 7gołębi, zagraniczne – 5 gołębi z lotów 

powyżej 500 konkursokilometrów    i 3 gołębie z lotów powyżej 700 

konkursokilometrów (pkt. / konk.) 



3. Kat. ,,T” – typujemy 5 gołębi z 50-tki do MP – punktuje 3 (konk. /pkt.)          

jak  regulaminie współzawodnictwa o intermistrzostwo- 2017 (koszujemy 

jako pierwsze)   

 

Loty gołębi młodych: 

1. Kat. „8  z 15” – wytypowanych  (pkt. / konk.) 

2. Kat. „O z C” –   7 pierwszych (pkt. / konk.) 

 

    W kat. „O z 50” (dorosłe), „O z C” (dorosłe), ,,T”(dorosłe)  „O z C” 

(młode) ,,T” młode - nagrodzeni zostaną trzech mistrzów i dziesięciu 

Przodowników.  

    W kat. „A”, „B”, „C”, „D”, „Maraton”, „GMP”, MP (Młode)– nagrodzeni 

zostaną trzech Mistrzów i pięciu przodowników. 

   Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy. 

    

Ponadto dyplomami wyróżnione zostaną: 

1. 5 najszybszych gołębi z każdego lotu  

2. 5 najlepszych lotników w kat. A, B, C, D, Maraton, MP (Młode) – coef.  

3. 10 najlepszych lotników dorosłych (samice) - ilość konk. / coef. 

4. 10 najlepszych lotników dorosłych (samce) - ilość konk. / coef. 

5. 10 najlepszych lotników rocznych (samice) - ilość konk. / coef. 

6. 10 najlepszych lotników rocznych (samce) - ilość konk. / coef. 

7. 10 najlepszych lotników (młodych) - ilość konk. / coef. 

8. 3 najlepsze serie z każdego lotu Kat. „O z 50” (gołębie dorosłe),        

Kat. „O z  C” (gołębie młode). 

 

   Najlepszy lotnik dorosły (samica, samiec), roczny (samica, samiec), młody, 

„A”, „B”, „C”, „D”, „Maraton”, MP (Młode) otrzymają puchary.  

   Po zakończonej rywalizacji hodowca ma obowiązek zgłosić do Wiceprezesa  

ds. organizacji lotów Oddziału 01 Warszawa swoje gołębie i zespoły w kat. A, B, 

C, D, Maraton, GMP w terminie do 26.08.2017r.                                                   

Kat. MP (Młode) zostanie obliczona po zakończeniu lotów gołębi młodych.  


