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Gniezno; 06 marzec 2023r. 

 
 
 

K O M U N I K A T  nr 2/2023 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Termin oddawania spisów gołębi dorosłych zarząd ustalił na dzień 15.04.2023r.  
o godz. 1800

 w świetlicy związkowej.  

W tym terminie zarządy sekcji dostarczą spisy wykonane przez hodowców w jednym 

egzemplarzu (oryginał).  

Gołębie typowane do 50-tki winny być zaznaczone literą G.  

Z wyjątkiem systemu UNIKON gołębie z 50-tki muszą być wpisane jako pierwsze na spisie 

i jako pierwsze wprowadzone w systemy ESK. 

Spis podbity pieczątką i podpisany przez lekarza weterynarii wraz z datą szczepienia i 

nazwą szczepionki. 

 

Hodowcy chcący uczestniczyć w GMP dostarczą dodatkowo dwa egzemplarze   

(oryginał + kopia ) spisu z 50-tką z adnotacją w nagłówku GMP.  

 

Nieoddanie spisu w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę ze 

współzawodnictwa lotowego. 

 

Przypadki losowe zarząd rozpatrzy indywidualnie. 

 

2. Do dnia 15.04.2023r. hodowcy (posiadający systemy ESK) przekażą spisy gołębi seniorów 

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

oddziałowego. 

 

3. Wykazy członków za I półrocze 2023 r. na dostarczonych formularzach zarządy sekcji 

prześlą do Sekretarza Oddziału w terminie do 15.04.2023r.  
 

4. Do dnia 15.04.2023r. skarbnicy sekcji dokonają wpłaty I raty zobowiązań wobec 

oddziału. Minimalna kwota wpłaty: 400,00 zł od drużyny lotowej.  
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5. Plan lotów konkursowych na sezon 2023: 

Lp. 
Data i 

dzień lotu 
Miejscowość 

Kilometry 

min-max 
Kategoria 

Rodzaj listy 

konkursowej 

Punkty 

Oddział 

1 
30.04.2023 

niedziela 

Strzelce  

Krajeńskie 
101 – 174 A Oddziałowa 20 

2 
07.05.2023 

niedziela 
Chojna 176 – 248 A Oddziałowa 20 

3 
14.05.2023 

niedziela 
Demmin 1 295 – 368 A/B Oddziałowa 40 

4 
21.05.2023 

niedziela 
Demmin 2 295 – 368 A/B, INTER Oddziałowa 40 

5 
28.05.2023 

niedziela 
Zeven 1 519 – 592 

B/C, GMP, 
INTER 

- Oddziałowa, 
- Rejonowa z 

Oddziałami 0189 
Słupca i 0285 Poznań 

60 

6 
04.06.2023 

niedziela 
Demmin 3 295 – 368 

A/B, GMP, 
INTER 

Oddziałowa 40 

7 
11.06.2023 

niedziela 
Zeven 2 519 – 592 

B/C, GMP, 
INTER 

- Oddziałowa, 
- Rejonowa z 

Oddziałami 0189 
Słupca i 0285 Poznań 

60 

8 
18.06.2023 

niedziela 
Zeven 3 519 – 592 

B/C, GMP, 
INTER 

- Oddziałowa, 
- Rejonowa z 

Oddziałami 0189 
Słupca i 0285 Poznań 

60 

9 
25.06.2023 

niedziela 
Demmin 4 295 – 368 

A, GMP, 
INTER 

Oddziałowa 40 

10 
01.07.2023 

sobota 
Drachten 1 733 – 805 

C/M, GMP, 
INTER 

- Oddziałowa, 
- Rejonowa z 

Oddziałami 0189 
Słupca i 0285 Poznań 

80 

11 
09.07.2023 

niedziela 
Demmin 5 295 – 368 GMP, INTER Oddziałowa 40 

12 
15.07.2023 

sobota 
Drachten 2 733 – 805 C/M, INTER 

- Oddziałowa, 
- Rejonowa z 

Oddziałami 0189 
Słupca i 0285 Poznań 

80 

13 
23.07.2023 

niedziela 
Zeven 4 519 – 592 C, INTER 

- Oddziałowa, 
- Rejonowa z 

Oddziałami 0189 
Słupca i 0285 Poznań 

60 
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6. Lot treningowy Oborniki planowany jest na dzień 23.04.2023r., a koszowanie na 

22.04.2023r. 
 

7. Spotkanie komisji lotowych oraz zegarowych odbędzie się w dniu 15.04.2023r.  

o godz. 1900
 w świetlicy oddziałowej w Gnieźnie. W dniu spotkania każda sekcja jest 

zobowiązana przedłożyć w formie pisemnej adresy punktów wkładań (koszowania) oraz 

składy komisji lotowej i zegarowej na punktach wraz z telefonami kontaktowymi. 

Obecność co najmniej po jednym członku komisji lotowej i zegarowej z każdej sekcji 

obowiązkowa. 

 

8. Gołębie koszowane na loty konkursowe w 2023 roku muszą obowiązkowo posiadać 

naklejki z numerem telefonu hodowcy na obrączce elektronicznej lub na znaczniku 

zgodnie z Regulaminem Lotowo – Zegarowym Rozdział VI pkt. 4.    

 

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

klatek to: 31 sztuk przy lotach do 420 km., 28 sztuk przy lotach 420-700 km., 22 sztuki 

przy lotach powyżej 700km. 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. 

 

10.  Godzinę otwarcia zegarów ustalać będzie i podawać do wiadomości Prezesom Sekcji  

Wiceprezes do spraw organizacji lotów w porozumieniu z Przewodniczącym Oddziałowej 

Komisji Zegarowej.  

 

11.  Godziny odjazdu kabiny na poszczególne loty zostaną podane w terminie późniejszym. 
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12.  Zasady typowania gołębi w ESK dla nowego programu obliczeniowego. 

 

Hodowcy, którzy chcą uczestniczyć w Mistrzostwie GMP oraz INTERMISTRZOSTWIE 

muszą zaznaczać gołębie typowane w swoich zegarach według poniższej tabeli: 

Marka zegara ESK Mistrzostwo – GMP 
(hodowca zaznacza 10 gołębi) 

Mistrzostwo -  Intermistrzostwo 
(hodowca zaznacza 5 gołębi) 

AMC-ESK S M 
MEGA SYSTEM S T 
TAURIS S M 
UNIKON S M 
VIZION S M 

  

13.  Podajemy aktualne opłaty składek do Oddziału w 2023roku: 

 

- opłata członkowska     - 40,00 zł od członka, 

- opłata stała      - 130,00 zł od drużyny lotowej, 

- opłata na fundusz wystawowy    - 5,00 zł od członka, 

(dodatkowa opłata podjęta uchwałą na zebraniu Delegatów Okręgu Poznań) 

- opłata za obrączki rodowe na 2024rok  - 1,20 zł za sztukę, 

- opłata za spisanego gołębia dorosłego  - 6,00 zł za sztukę, 

- opłata za spisanego gołębia młodego  - 4,50 zł za sztukę. 
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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GOŁĘBI DOROSŁYCH 

ODDZIAŁU PZHGP GNIEZNO w 2023 ROKU 

 

1. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,OPEN” rozegrane zostanie z 13-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. 

O kolejności miejsc decydują punkty, następnie konkursy.  

Champion samczyk i Champion samiczka otrzymają puchary i dyplomy.  

W rywalizacji Champion 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 „LIGA” – dla hodowców, którzy uplasowali się w sezonie 

2022 na miejscach od 34 w kategorii OPEN i hodowców nie sklasyfikowanych w tej kategorii. 

Mistrzostwo rozegrane zostanie z 13-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 10 przodowników dyplomami.  

O kolejności miejsc decydują punkty, następnie konkursy.  

Champion LIGI otrzyma puchar i dyplom.  

W rywalizacji Champion biorą udział gołębie z całego spisu o kolejności decyduje ilość 

konkursów, a przy równej ilości konkursów punkty i kkm. 

UWAGA: W rywalizacji tej udziału nie biorą hodowcy, którzy w sezonie 2022 uplasowali się na 

miejscach 1-33 w kategorii OPEN. 

Do w/w mistrzostwa zostanie utworzona odrębna lista konkursowa. 

Listy konkursowe na bazie 33%. 

 

3. Mistrzostwo Oddziału ,,PUCHAR ZIEMI GNIEŹNIEŃSKIEJ” rozegrane zostanie z 13-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.  

O kolejności miejsc decydują punkty, następnie konkursy.  

Listy konkursowe na bazie 25%. 
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4. Mistrzostwo Oddziału w kat. A,B,C,D,M (50-tka) według regulaminu Mistrzostw Polski. 

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

Najlepszy gołąb w danej kategorii otrzyma puchar i dyplom.  

Listy konkursowe na bazie 20%. 

 

5. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,GMP” (50-tka) rozegrane zostanie z 7 lotów wg planu.  

Mistrzostwo rozgrywane na zasadach Generalnego Mistrzostwa Polski na 2023r.  

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%. 

 

6. Mistrzostwo Oddziału w kategorii ,,Roczne” rozegrane zostanie z 13 lotów.  

Punkty zdobywać będą 3 pierwsze gołębie roczne w konkursie z każdego lotu.  

W rywalizacji tej biorą udział gołębie roczne z całego spisu.  

O kolejności w mistrzostwie decydować będą konkursy, a dalej punkty. 

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

Najlepszy gołąb roczny (z 13 lotów) otrzyma puchar i dyplom.  

W rywalizacji Najlepszy gołąb roczny biorą udział gołębie z całego spisu o kolejności decyduje 

ilość konkursów, a przy równej ilości konkursów punkty i kkm.  

Listy konkursowe na bazie 25%. 

 

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

 

Zarząd Oddziału prosi o dostosowanie się do powyższych punktów oraz  

o przestrzeganie regulaminów PZHGP. 

 

Za Zarząd Oddziału 

 

 

       Sekretarz      Prezes   Wiceprezes ds. organizacji lotów 

 

Waldemar Witczak   Jarosław Szczepaniak  Maciej Kabaciński 


