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Gniezno; 13.03.2019. 
 

K O M U N I K A T  nr 3/2019 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Lot treningowy Wronki planowany jest na dzień 20.04.2019 r. a koszowanie na 19.04.2019 r. 

2. Spotkanie komisji lotowych oraz zegarowych odbędzie się w dniu 12.04.2019 o godz. 18
00

 w 

świetlicy oddziałowej w Gnieźnie. W dniu spotkania każda sekcja jest zobowiązana 

przedłożyć w formie pisemnej adresy punktów wkładań (koszowania) i składy komisji na 

punktach wraz z telefonami kontaktowymi. 

3. Gołębie koszowane na loty konkursowe w 2019 roku muszą posiadać naklejki z numerem 

telefonu hodowcy na obrączce elektronicznej lub na znaczniku.    

4. Do dnia 20.04.2019 hodowcy (posiadający systemy ESK) przekażą spisy gołębi seniorów w 

formie elektronicznej (plik na karcie pamięci lub wysłany mailem) do rachmistrza 

oddziałowego. 

5. Zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym maksymalna ilość gołębi koszowanych do klatek 

to: 30 sztuk przy lotach do 400 km., 26 sztuk przy lotach powyżej 400 km. 

Komisja lotowa jest odpowiedzialna za odpowiednie oznakowanie klatek dla wkładania 

samczyków i samiczek oraz dopilnowanie limitu koszowanych gołębi. 

Komisja lotowa z każdej sekcji jest odpowiedzialna za prawidłowy załadunek gołębi na dany 

lot. 

6. Do dnia 31.05.2019r. hodowcy zgłoszą ilość gołębi mających brać udział w locie Bruksela. 

Od zgłoszonych gołębi dokonają opłaty u skarbników sekcji. Opłata 0,50 zł od każdego 

gołębia biorącego udział w locie na nagrody w poszczególnych strefach oraz pokrycie 

kosztów sporządzenia strefowych list konkursowych i kosztów organizacji przez Zarząd 

Główny. 

7. Na lot z miejscowości Strzelce Krajeńskie w dniu 28.04.2019 r. zorganizowana zostanie 

dodatkowa kabina transportowa z przeznaczeniem dla sekcji Kiszkowo oraz Pobiedziska. 
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8. Zarząd zaleca przestrzeganie nowego punktu regulaminu lotowo-zegarowego: 

Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP załącznik nr 1 pkt 9 p. i.) po włożeniu wszystkich 

gołębi danego hodowcy, obsługujący urządzenie niezwłocznie (max. do 2 minut) przed 

rozpoczęciem koszowania gołębi następnego hodowcy drukuje listę startową, którą Zespół 

Wkładaniowy czytelnie podpisuje na każdej kartce dowolnego formatu wspólnie z 

wkładającym gołębie i przekazuje do Komisji Lotowej. W przypadku przekroczenia limitu 

czasowego 2 minut, Komisja Wkładaniowa sporządza na tą okoliczność protokół podając 

przyczynę opóźnienia wydruku. Powyższy protokół należy załączyć do listy startowej tego 

Hodowcy.  

9. Dotyczy: Punktu Wkładań Gniezno 

Na punkcie wkładań Gniezno pierwszeństwo koszowania mają hodowcy z sekcji pełniącej 

dyżur. Po zakoszowaniu gołębi na wyraźny sygnał prezesa sekcji pełniącej dyżur do 

koszowania mogą przystąpić pozostali hodowcy. W przypadku niedostosowania się do 

powyższych zasad gołębie danego hodowcy nie będą brały udziału w zawodach.  

10.  Oddział posiada na sprzedaż kosze transportowe ze starej kabiny w cenie 30,00 zł za sztukę. 

11.  Zarząd oddziału podjął uchwałę o zmiennych godzinach otwierania zegarów po locie. 

Godzinę ustalać będzie i podawać do wiadomości hodowców Wiceprezes do spraw 

organizacji lotów w porozumieniu z Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Zegarowej. 

 

Zarząd Oddziału prosi o dostosowanie się do powyższych punktów oraz  

o przestrzeganie regulaminów PZHGP. 

 

 

Za Zarząd Oddziału 

 

 

Sekretarz    Wiceprezes d.s. organizacji lotów             Prezes 

 

Waldemar Witczak    Sławomir Stec          Jarosław Szczepaniak 


