
  Gniezno 18.03.2016 
 

 

Komunikat Nr1/2016 

 Zarządu Oddziału Gniezno P.Z.H.G.P. 
 

 

1.    Termin oddawania spisów gołębi dorosłych zarząd ustalił na dzień 02.04.2016 

 o godz. 17
00

 w świetlicy związkowej. W tym terminie zarządy sekcji dostarczą spisy wykonane 

przez hodowców w dwóch egzemplarzach ( oryginał + kopia ) . Gołębie typowane do 50-tki winny 

być zaznaczone literą G .Spis winien być podbity pieczątką i podpisany przez lekarza weterynarii 

wraz z datą szczepienia i nazwą szczepionki. Hodowcy chcący uczestniczyć w GMP dostarczę 

dodatkowo trzy egzemplarze ( oryginał + 2 kopie ) spisu z 50-tką oraz adnotacją w nagłówku 

GMP.  

Nieoddanie spisu w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę ze współzawodnictwa 

lotowego.                                                                                                                               

Przypadki losowe zarząd rozpatrzy indywidualnie.  

   

2.   Wykazy członków za I półrocze wraz z nr telefonów zarządy sekcji prześlą do zarządu oddziału 

w terminie do 10.04.2015.  

 

3.   Do 20.04.2015 skarbnicy sekcji dokonają wpłat I raty zobowiązań wobec oddziału. 

Minimalna wpłata to 300 zł od członka. 

    

4.   Gołębie koszowane na loty konkursowe a 2015 roku muszą posiadać naklejki z numerem 

telefonu hodowcy na obrączce elektronicznej lub na znaczniku.     

 

5.   Powołano  ,,Komitet budowy kabiny’’  skład jego stanowią następujący przedstawiciele 

poszczególnych sekcji.                                                                                                                  

Sekcja nr   1  Alamenciak Stanisław    tel. 500 075 504                                                                   

Sekcja nr   2  Andrzejewski Włodzimierz  tel. 888 319 921                                                            

Sekcja nr   3  Szczepankiewicz Stanisław  tel. 609 947 500                                                         

Sekcja nr   4  Stachowiak Sebastian  tel.  602 151 941                                                                          

Sekcja nr   6  Wojtkowiak Grzegorz  tel.  663 702 836                                                                

Sekcja nr   8  Radliński Paweł  tel.  692 327 173                                                                          

Sekcja nr   9  Urbańczak Mirosław tel. 603 488 443                                                                    

Sekcja nr 10  Szamburski Mariusz tel. 603 844 606                                                                               

Sekcja nr 12  Karasiewicz Zygmunt tel. 663 324 955      

6.    Powołany Komitet ustalił zorganizowanie w dniu 24 kwietnia br. o godz. 16
00 

w siedzibie 

Oddziału aukcji gołębi młodych. Dochód z niej zasili konto budowy kabiny.                           

Apelujemy do wszystkich członków o czynny udział w przedsięwzięciu i zadeklarowanie do dnia 

01.04.2016 r. przewidywanej ilości przeznaczonych na aukcję młodych gołębi. Zgłoszenia 

przyjmują Zarządy Sekcji.       

 

REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  GOŁĘBI  DOROSŁYCH                              

ODDZIAŁU  PZHGP  GNIEZNO  w  2016  ROKU 

 

1.   Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Open’’ rozegrane zostanie z 14-tu lotów.  Punkty zdobywać   

będzie 5 pierwszych gołębi z 50 – tki na spisie hodowcy zaznaczonych literą G.                        

Listy konkursowe  sporządzone będą na bazie 1:4 czyli 25%.                                       

Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i dyplomami a 30 przodowników dyplomami. 

Ponadto pucharami i dyplomami nagrodzeni zostaną hodowcy , którzy zajmą 34, 35 i 36 miejsce 

jako mistrzowie I ligi.                                                                                                               

Champion samczyk i samiczka oraz najlepszy gołąb roczny otrzymają puchary i dyplomy w 



rywalizacji tej biorą udział gołębie z całego spisu o kolejności decyduje ilość konkursów , a przy 

równej ilości konkursów punkty i kkm. 

2.   Mistrzostwo prestiżowe gołębi dorosłych – ze spisu 50 – tki  typujemy 10 z których 5 w 

konkursie zdobywa punkty. Lista konkursowa na bazie 25%. W rywalizacji liczą się punkty.          

Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami. 

3.   PUCHAR ZIEMI GNIEŻNIEŃSKIEJ   -  w tym współzawodnictwie punkty zdobywają 10 

pierwszych gołębi hodowcy w konkursie z całego spisu. Lista konkursowa na bazie 25%. 

Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami. 

4.   Rozegrane zostanie Mistrzostwo Oddziału w kat. A,B,C,D,M (50-tka)  według regulaminu 

Mistrzostw Polski. Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i dyplomami a przodownicy z 

kompletem konkursów dyplomami. Najlepszy gołąb w danej kategorii otrzyma puchar i dyplom. 

5.   Mistrzostwo GMP Oddziału. Lista konkursowa na bazie 25%. Mistrzowie otrzymają puchary i 

dyplomy a przodownicy z kompletem konkursów otrzymają dyplomy. 

 

 

MISTRZOSTWO   GOŁĘBI   MŁODYCH                                                                                  

ODDZIAŁU PZHGP GNIEZNO w 2016 ROKU 

 

1.   Mistrzostwo Oddziału w kategorii  ,,Open’’ rozegrane zostanie z 5 – ciu lotów punkty zdobywać 

będzie 5 pierwszych gołębi  z całego spisu. Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i 

dyplomami a 30 przodowników dyplomami. Ponadto hodowcy, którzy zajmą w tym mistrzostwie 

miejsca 34,35 i 36 otrzymają puchary i dyplomy jako mistrzowie I Ligi. Lista konkursowa na baz 

25%.   Najlepszy młódek oddziału otrzyma puchar i dyplom. 

2.   Mistrzostwo prestiżowe Oddziału- z całego spisu hodowca typuje 15 sztuk na lot z czego 8 w 

konkursie zdobywa punkty. Mistrzowie otrzymają puchary i dyplomy a10 przodowników dyplomy 

Lista konkursowa na bazie 25 %. 

3.   PUCHAR ZIEMI GNIEŻNIEŃSKIEJ – w tym współzawodnictwie punkty zdobywa 10 

pierwszych gołębi hodowcy w konkursie z całego spisu. Lista konkursowa na bazie 25%. 

Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami.  

4.    Mistrzostwo GMP Oddziału według regulaminu Mistrzostw Polski. Mistrzowie otrzymają 

puchary i dyplomy a przodownicy z kompletem konkursów otrzymają dyplomy. 

 

 

Mistrzowie poszczególnych kategorii będą nagradzani pucharami fundowanymi przez sponsorów. 

 

 

PLAN  LOTÓW  GOŁĘBI  M ŁODYCH  PZHGP  ODDZIAŁU  GNIEZNO 

SEZON 2016 

 

 

                          

 

 
Lp Data Miejscowość km Kategoria Punkty     
1 21.08.16 Drezdenko 100-140 Konkurs  MP 20    
2 28.08.16 Myślibórz 170-210 Konkurs  MP 25    
3 04.09.16 Chojna 190-230 Konkurs  MP 30    
4 11.09.16 Pasewalk 240-280 Konkurs  MP 35    
5 18.09.16 Stavenhagen 320-360 Konkurs 40    

 

Za    Zarząd     Oddziału 

            Sekretarz                                                                                                            Prezes 

Stefan Jagodziński                         Vice Prezes d.s organizacji lotów        Zbigniew Częstochowski                                                                                         

Marian Kosmaczewski 



                                                                       

 

 

                                                                                    

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


