Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Oddziału Świdnik 2015 – Gołębie młode

–
–
–
–

W lotach uczestniczą wszyscy hodowcy z Oddziału Świdnik, którzy:
Złożyli do 19/07/2015 ostemplowany przez lekarza weterynarii spis gołębi – poprawki do 29/07/2015 spis
ostemplowany przez lekarza weterynarii oraz wpisana nazwa i seria szczepionki.
Opłacili do 19/07/2015 drugą ratę składki członkowskiej. Nieuiszczenie raty w terminie będzie skutkować
wykluczeniem z lotów.
Wpłacili 1 zł od sztuki gołębi z całego spisu.
Spełnią pozostałe warunki niniejszego regulaminu.

Współzawodnictwo odbędzie się na bazie Regulaminu Mistrzostwa Polski Gołębi młodych, Regulaminu I
Regionu Łódź, Regulaminu Okręgu Lublin, z zachowaniem przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP.
W lotach uczestniczą gołębie zaobrączkowane obrączką z 2015r. Od gołębi posiadających inne obrączki niż
Oddziału Świdnik pobrana będzie opłata 2,00 zł od sztuki.
§ 1. Kategorie zespołowe.
1. Kat. „A”
W kategorii hodowca zgłasza 5 gołębi, które zdobyły po 3 konkursy z 4-ech lotów kategorii A Oddziału Świdnik.
O kolejności lokat decyduje coefficjent drużyny. W rywalizacji biorą udział gołębie z pozycji 1-40 ze spisu gołębi
hodowcy. Konkursokilometraż na jednego gołębia nie może być niższy niż 400km.
2. Kat. „P 1”
W kategorii punktowane będzie zgodnie z planem lotów 5 pierwszych gołębi, z listy konkursowej z pozycji 1-40
ze spisu gołębi hodowcy. Kolejność ustalona zostanie wg listy konkursowej po ostatnim locie.
3. Kat. „N”
W kategorii punktowane będzie zgodnie z planem lotów 5 pierwszych gołębi, z listy konkursowej z pozycji 1-40
ze spisu gołębi hodowcy. Kolejność ustalona zostanie wg listy konkursowej po ostatnim locie. 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).
4. Kat. „P 2”
W kategorii punktowane będzie zgodnie z planem lotów 10 pierwszych gołębi, z listy konkursowej z całego spisu
gołębi hodowcy. Kolejność ustalona zostanie wg listy konkursowej po ostatnim locie.
§ 2. Kategorie indywidualne.
W kategoriach indywidualnych biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy
1. Najlepszy lotnik.
Kolejnosć wg ilości konkursów i coefficjentu, wg listy konkursowej po ostatnim locie.
2. Najlepszy lotnik Kat. „A”
Kolejnosć: 3 konkursy i coefficjent z 4 lotów kategorii „A”.

§ 3. Nagrody
1. Kategorie indywidualne:
1-3 miejsce: puchar + dyplom
4-5 miejsce: dyplom
2. Kategorie zespołowe:
1-3 miejsce: puchar + dyplom
4-10 miejsce: dyplom
3. Najlepsze gołębie z lotu
1-3 miejsce: dyplom
§ 4. Lot Nr 5
1. Z lotu nagradzane będą 4 drużyny, po jednej najlepszej z każdej Sekcji oddziału. Drużyna liczy 3
najszybsze gołębie hodowcy, z wytypowanych 10 gołębi na lot. Kolejność wg sumy pkt z planu lotów.
2. Cztery najszybsze gołębie, po jednym z każdej Sekcji oddziału wg listy konkursowej z całości gołębi
włożonych na lot przez hodowcę. W nagrodach uczestniczą gołębie z całego spisu hodowcy.
3. Nagrody. Cztery drużyny puchar + dyplom. Cztery gołębie puchar + dyplom.
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§ 5.
W kategorii „A” oceniane będą drużyny kompletne, każdy hodowca zgłasza jedną drużynę.
Do Mistrzostwa Oddziału we wszystkich kategoriach stosuje się wyniki z list oddziałowych.
Termin zatwierdzenia wyników z lotu, ustala się na czwarty dzień po odbytym locie.
Zgłoszenie wyników przez hodowców w Kat. „A” zespołowej i indywidualnej, ustala się na 13/09/2015.
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.

