
  Gniezno 06.04.2018 
 

 

Komunikat nr 2/2018                                                                            

Zarządu Oddziału Gniezno PZHGP 
 

 

 

   

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

terminie do 30.04.2018.  

 

2. Do 20.04.2018 skarbnicy sekcji dokonają wpłat I raty zobowiązań wobec oddziału. 

Minimalna wpłata to 300 zł od członka. 

    

3. Gołębie koszowane na loty konkursowe w 2018 roku muszą posiadać naklejki z numerem telefonu 

hodowcy na obrączce elektronicznej lub na znaczniku.     

 

4.  Postanowiono przeprowadzić giełdę gołębi młodych w dniu 01.05.2018 o godz 11
00

 w siedzibie 

oddziału. Członkowie oddziału dostarczą po co najmniej 1 gołębiu /tandemy 2/ na giełdę.     

Rezygnacja z wystawienia gołębia obliguje do wpłaty 30 zł.                                                                                

Giełdę przeprowadzą hodowcy wchodzący w skład rozwiązanego ,,Komitetu budowy kabiny’’.    

Gołębie dostarczą Zarządy Sekcji.  Najlepsze 3 gołębie z giełdy otrzymają puchary .    

 

REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  GOŁĘBI  DOROSŁYCH                              

ODDZIAŁU  PZHGP  GNIEZNO  w  2018  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. PUCHAR ZIEMI GNIEŻNIEŃSKIEJ   -  w tym współzawodnictwie punkty zdobywają 10 

pierwszych gołębi hodowcy w konkursie z całego spisu. List konkusowa na bazie 25%. 

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

3. 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.  

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

dyplomy a przodownicy z kompletnym wynikiem dyplomy.                                                                                      

5. Zgodnie z uchwałą zebrania delegatów rozegrane zostanie mistrzostwo gołębi rocznych w którym 

punkty zdobywać będą 3 pierwsze gołębie danego hodowcy w konkursie. Rywalizacja ta będzie 

dotyczyła lotów do 400 km / 7 lotów/. O kolejności  decydować będą konkursy a dalej punkty. 

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

6. Hodowcy mogą na każdy lot typować 1 gołębia a zwycięscy tej rywalizacji z każdego lotu 

otrzymają puchar.   

7. Pierwsze 3 gołębie z każdego  lotu wyróżnione zostaną dyplomami. 

8. Lot prestiżowy Bruksela jest sponsorowany pucharami przez Firmę Auto Szałek. Otrzymają je 

gołębie zajmujące 1 , 10 i 15 miejsce na liście konkursowej.   

9. Lot treningowy Pniewy planowany jest na dzień 22.04.2018 a koszowanie na 21.04.2018.                                                                                                                                            



MISTRZOSTWO    GOŁĘBI     MŁODYCH                                                                                

ODDZIAŁU PZHGP GNIEZNO w 2018 ROKU 

 

1. Mistrzostwo Oddziału w kategorii  ,,Open’’ rozegrane zostanie z 6 – ciu lotów punkty zdobywać 

będzie 5 pierwszych gołębi danego hodowcy 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 bazie 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 baz 25 %. 

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

i dyplomy a przodownicy z kompletnymi wynikami dyplomami. 

5. Pucharem nagrodzony zostanie  najlepszy zespół 3 gołębi z danego lotu. 

 

PLAN  LOTÓW  GOŁĘBI  M ŁODYCH  PZHGP  ODDZIAŁU  GNIEZNO 

SEZON 2018 

 

 

                          

 

 
1 05.08.18 Sieraków 60-110 Konkurs 15 pkt     
2 12.08.18 Drezdenko 100-140 Konkurs   20 pkt    
3 19.08.18 Myślibórz 170-210 Konkurs  MP 25 pkt    
4 26.09.18 Chojna 190-230 Konkurs  MP 30 pkt    
5 02.09.18 Pasewalk 240-280 Konkurs  MP 35 pkt    
6 09.09.18 Pasewalk 240-280 Konkurs MP 40 pkt    

 

 

Komisje lotowe i zegarowe spotkają w dniu 20.04.2018 o godz 18
00 

. Prosimy podać 

adresy punktów koszowania i składy komisji na punktach wraz z telefonami 

kontaktowymi. 

 

Udostępnia się zakup oddziałowych koszy transportowych ze starej kabiny w cenie 

30 zł za sztukę. 
 

 

 

Za    Zarząd     Oddziału 
 

            Sekretarz                                                                                                            Prezes 

Stefan Jagodziński                         Vice Prezes d.s organizacji lotów        Zbigniew Częstochowski                                                                                         

Marian Kosmaczewski 

                                                                       

 

 

 

 


