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Gniezno; 13.03.2019 
 
 

K O M U N I K A T  nr 2/2019 
 
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GOŁĘBI DOROSŁYCH 
ODDZIAŁU PZHGP GNIEZNO w 2019 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.                         

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 Champion samiczka 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. Listy konkursowe  na bazie  25%. 

2. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,PUCHAR ZIEMI GNIEŻNIEŃSKIEJ” rozegrane 

zostanie z 14-tu lotów. Punkty zdobywać będzie 10 pierwszych gołębi hodowcy w konkursie z 

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

dyplomami. Listy konkursowe na bazie 25%. 

3. 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.  

Listy konkursowe na bazie 20%. 

4. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,GMP” rozegrane zostanie z 10 lotów. Mistrzostwo 

rozgrywane na zasadach Generalnego Mistrzostwa Polski na 2019 r. Punkty zdobywa 5 gołębi w 

konkursie z 10 typowanych przed lotem. Wyróżnionych zostanie 3 mistrzów pucharami i 

dyplomami a 10 przodowników dyplomami.  Listy konkursowe na bazie 25%.                                                                     

5. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Roczne” rozegrane zostanie z 7 lotów do 400 km (loty w 

kat. A). Punkty zdobywać będzie 5 pierwszych gołębi rocznych w konkursie. W rywalizacji tej 

biorą udział gołębie roczne z całego spisu. O kolejności  decydować będą konkursy a dalej 

punkty.  

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

Champion (z 7 lotów) otrzyma puchar i dyplom. Listy konkursowe na bazie 25%.     
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6. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Krótki dystans” rozegrane zostanie z 7 lotów od 100 km 

do 400 km. Punkty zdobywać będzie 5 pierwszych gołębi z 50 – tki. Wyróżnionych zostanie 3 

mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami. Champion (z 7 lotów) 

otrzyma puchar i dyplom.  Listy konkursowe na bazie 25%.                                                                      

7. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Średni dystans” rozegrane zostanie z 8 lotów od 300 km 

do 600 km. Punkty zdobywać będzie 5 pierwszych gołębi z 50 – tki. Wyróżnionych zostanie 3 

mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami. Champion (z 8 lotów) 

otrzyma puchar i dyplom. Listy konkursowe na bazie 25%.                                                                      

8. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Długi dystans” rozegrane zostanie z 6 lotów od 500 km do 

820 km. Punkty zdobywać będzie 5 pierwszych gołębi z 50 – tki. Wyróżnionych zostanie 3 

mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami. Champion (z 6 lotów) 

otrzyma puchar i dyplom.  Listy konkursowe na bazie 25%.                                                                      

9. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Maraton” rozegrane zostanie z 3 lotów od 700 km do 

1000 km. Punkty zdobywać będą 3 pierwsze gołębie z 50 – tki. Wyróżnionych zostanie 3 

mistrzów pucharami i dyplomami a 10 przodowników dyplomami. Champion (z 3 lotów) 

otrzyma puchar i dyplom.  Listy konkursowe na bazie 25%.                                                                      

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

 
 

Za Zarząd Oddziału 

 

Sekretarz    Wiceprezes d.s. organizacji lotów             Prezes 

 

Waldemar Witczak    Sławomir Stec          Jarosław Szczepaniak 

 


