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W lotach uczestniczą wszyscy hodowcy z Oddziału Świdnik, którzy:
Złożyli w macierzystej sekcji spis gołębi do 22/03/2015 – poprawki do 12/04/2015 spis ostemplowany
przez lekarza weterynarii oraz wpisana nazwa i seria szczepionki.
Opłacili do 30/05/2015 pierwszą ratę składki członkowskiej. Nieuiszczenie raty w terminie równoznaczne
jest z wykluczeniem z lotów..
Wpłacili ….. zł od sztuki gołębi z całego spisu.
Spełnią pozostałe warunki niniejszego regulaminu.

Współzawodnictwo odbędzie się na bazie Regulaminu Mistrzostwa Polski Gołębi dorosłych, Regulaminu I
Regionu Łódź, Regulaminu Okręgu Lublin, z zachowaniem przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP.
Współzawodnictwo lotowe o Mistrzostwo Oddziału Świdnik odbędzie się w następujących kategoriach.
§ 1. Kategorie zespołowe.
1. Kategorie „A” „B” „C” „D” „M”.
W tych kategoriach biorą udział gołębie z pozycji 1-50 na spisie hodowcy. Zdobyty konkurs przez gołębia z
danego lotu może być zaliczany tylko do jednej kategorii. O kolejności lokat decyduje coefficjent drużyny.
2. Kategoria „P1” „N”
W tej kategorii biorą udział gołębie z pozycji 1-50 na spisie hodowcy. O kolejności lokat decyduje suma pkt wg
planu lotów.
3. Kategoria „P2” „R”
W tych kategoriach biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy. O kolejności lokat decyduje suma pkt wg planu
lotów.
4. Kategorie „AS”
W tej kategorii biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy. O kolejności lokat decyduje coefficjent drużyny.
5. Kategorie „GMO”
W tych kategoriach biorą udział gołębie z pozycji 1-50 na spisie hodowcy. O kolejności lokat decyduje suma pkt
GMP drużyny.
1. Kategoria „A” - 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100-400km. Łaczny km na jednego gołębia nie mniej
niż 600km.
2. Kategoria „B” - 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300-600km. Łaczny km na jednego gołębia nie mniej niż
1200km.
3. Kategoria „C” - 3 gołebie po 3 konkursy w lotach powyzej 500km. Łączny km na jednego gołębia nie
mniej niż 1500km.
4. Kategoria „M” - 3 gołebie po 2 konkursy w lotach powyżej 700km. Łączny km na jednego gołebia nie
mniej niż 1400km.
5. Kategoria „D” - jest to sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę z Kat. „A”„B”„C”
6. Kategoria „GMO” - W kategorii decyduje suma pkt zdobytych przez gołębie seryjne (5 szt.) z 8 wybranych
przez hodowcę lotów spośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad.
- 3 loty od 300 do 500 km.
- 3 loty od 500 do 700 km
- 2 loty powyżej 700 km
7. Kategoria „AS” w kategorii hodowca zgłasza 4 gołębie, które zdobyły konkursy w Kat. „A” „B” „C” i „M”
- 1 gołąb z 5 konkursami w Kat. „A”
- 1 gołąb z 4 konkursami w Kat. „B”
- 1 gołąb z 3 konkursami w Kat. „C”
- 1 gołąb z 2 konkursami w Kat. „M”

8. Kategoria „P1” - w kategorii zgodnie z planem lotów punktuje:
- 5 pierwszych gołębi każdego hodowcy na liście konkursowej z lotów od 100km do 400km, 3 pierwsze
gołębie każdego hodowcy na liście konkursowej z lotów od 500km do 600km, 2 pierwsze gołębie każdego
hodowcy na liście konkursowej z lotów powyżej 700km.
Kolejność hodowców ustalona zostaje wg listy konkursowej po ostatnim locie.
9. Kategoria „P2” - w kategorii zgodnie z planem lotów punktuje:
- 7 pierwszych gołębi każdego hodowcy na liście konkursowej z wszystkich lotów.
Kolejność hodowców ustalona zostaje wg listy konkursowej po ostatnim locie.
10. Kategoria „R” - w kategorii zgodnie z planem lotów punktuje:
- 3 pierwsze gołębie roczne hodowcy wg listy konkursowej z lotów 100-400km. Kolejność hodowców
ustalona zostaje wg listy konkursowej po ostatnim locie.
11. Kategoria „N” - w kategorii zgodnie z planem lotów punktuje:
- 5 pierwszych gołębi każdego hodowcy na liście konkursowej z lotów.
W kategorii mogą uczestniczyć hodowcy, którzy wstąpili do Oddziału Świdnik, w ostatnich dwóch latach
(2013, 2014). Warunkiem jest nieuczestniczenie w lotach organizowanych przez PZHGP w okresie dwóch
lat przed wstąpieniem do Oddziału Świdnik. Nagrodzonych zostanie pierwszych trzech hodowców (puchar
+ dyplom).
§ 2. Kategorie indywidualne.
Najlepsze lotniki Oddziału Świdnik sklasyfikowane zostaną spośród wszystkich gołębi ujętych na spisie hodowcy,
w następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Najlepszy lotnik samiec – wg ilości konkursów i coeff.
Najlepszy lotnik samica – wg ilości konkursów i coeff.
Najlepszy lotnik roczny – wg ilości konkursów i coeff.
Najlepszy lotnik Kat. „A” - 5 konkursów z lotów Kat. „A” wg coeff.
Najlepszy lotnik Kat. „B” - 4 konkursy z lotów Kat. „B” wg coeff.
Najlepszy lotnik Kat. „C” - 3 konkursy z lotów Kat. „C” wg coeff.
Najlepszy lotnik Kat. „M” - 2 konkursy z lotów Kat. „M” wg coeff.

§ 3. Nagrody.
1. Kategorie zespołowe:
1-3 miejsce: puchar + dyplom
4-10 miejsce: dyplom
2. Kategorie indywidualne:
1-3 miejsce: puchar + dyplom
4-5 miejsce: dyplom
3. Najlepsze gołębie z lotu
1-3 miejsce: dyplom
§ 4. Supermistrz Oddziału.
Puchar otrzymuje najlepszy hodowca, wg sumy pkt gołębi dorosłych Kat. „P1” oraz gołębi młodych Kat. „P1”

§ 5.
W kategoriach „A” „B” „C” „D” „M” „AS” „GMO” ocenianie będą drużyny kompletne, hodowca wystawia jedną
drużynę. Listy obowiązujące hodowcę do mistrzostwa Oddziału zawiera plan lotów gołębi dorosłych na 2014 r. Do
wyliczenia kategorii „P1” „P2” „N” „R”obowiązują listy oddziałowe. Do mistrzostwa Oddziału w Kategoriach „A
„B” „C” „M” „D” „GMP” „AS” i „GMO” hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo, wybrać dowolną
listę z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa. Termin zatwierdzenia wyników z poszczególnych
lotów ustala się na czwarty dzień po odbytym locie. Złożenie wyników przez hodowców w kategoriach ustala się
na dzień 16/08/2015. Wyniki hodowcy składają w zaklejonych kopertach u Prezesów Sekcji. Do każdej jednostki
organizacyjnej (Oddział, Okręg, Region, Mistrzostwo Polski), w odrębnym egzemplarzu.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Zarząd Oddziału Świdnik.

