Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Oddziału Świdnik 2017
– Gołębie dorosłe
W lotach uczestniczą wszyscy hodowcy z Oddziału Świdnik, którzy:
– złożyli w macierzystej sekcji spis gołębi do 31/03/2017 – poprawki do 12/04/2017 ostemplowany przez
lekarza weterynarii oraz wpisana nazwa i seria szczepionki.
– opłacili do 30/05/2017 pierwszą ratę składki członkowskiej. Nieuiszczenie raty w terminie równoznaczne
jest z wykluczeniem z lotów.
– Wpłacili …..,00 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.
Kategoria A – loty z odległości 100-400 km – krótki dystans
Kategoria B – loty z odległości 300-600 km – średni dystans
Kategoria C – loty powyżej 500 km – długi dystans
Kategoria M – loty powyżej 700 km – maraton
Kategoria D – sumaryczny wynik kat. A, B i C
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.
Kategoria P1
W tej kategorii biorą udział gołębie z pozycji 1-50 na spisie hodowcy. O kolejności lokat decyduje suma pkt wg
planu lotów – punktuje 5 pierwszych gołębi z lotów 100-400km, 4 pierwsze gołębie 500-600km, 3 pierwsze
gołębie powyżej 700km każdego hodowcy.
Kategoria P2
W tej kategorii biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy. O kolejności lokat decyduje suma pkt wg planu
lotów – punktuje 7 pierwszych gołębi.
Kategoria R
W tej kategorii biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy. O kolejności lokat decyduje suma pkt wg planu lotów
– punktuje 3 pierwsze gołębie roczne hodowcy według listy konkursowej z lotów 100-400km. Kolejność
hodowców ustalona zostaje według listy konkursowej po ostatnim locie.
Kategoria GMP
W tej kategorii biorą udział gołębie z pozycji 1-50 na spisie hodowcy i wytypowane przez hodowcę do serii na
dany lot (10 gołębi) – punktuje maks. 5 pierwszych gołębi z tej serii.
Kategoria Intermistrzostwo
W tej kategorii biorą udział gołębie z pozycji 1-50 na spisie hodowcy i wytypowane przez hodowcę do serii na
dany lot (5 gołębi) – punktuje 3 pierwsze gołębie z tej serii. Gołębie seryjne winny być koszowane jako 5
pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. O końcowym
wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne (3 sztuki) z 6 wybranych przez hodowcę

lotów, spośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych zasad:
– 3 loty 300-500 km
– 2 loty 500-700 km
– 1 lot powyżej 700km
§ 2. Kategorie indywidualne.
Najlepszy lotnik Oddziału Świdnik sklasyfikowane zostanie spośród wszystkich gołębi ujętych w spisie hodowcy,
w następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

W kategoriach „A” „B” „C” i „M” ocenianie będą drużyny kompletne. Hodowca wystawia jedną drużynę.
W kategoriach „A” „B” „C” i „M” hodowca wybiera dowolną listę, z której będzie korzystał do wyliczenia
współzawodnictwa (oddziałowa, rejonowa, okręgowa). Do kategorii P1, P2, i R obowiązują listy oddziałowe.
Złożenie wyników przez hodowców w kategoriach ustala się na dzień ….............
Wyniki hodowcy składają w zaklejonych kopertach u Prezesa Sekcji, do każdej jednostki organizacyjnej (Oddział,
Okręg, Rejon, Mistrzostwo Polski) w odrębnym egzemplarzu.

Regulamin gołębi młodych 2017 r.
§ 1.
Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii A. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w
weekendy w okresie od 19 sierpnia do 24 września 2017 r.
§ 2.
Punkty do współzawodnictwa MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie i wytypowane przez
hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do
współzawodnictwa zdobywa maksymalnie 8 pierwszych z tej serii. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie
seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowanie”,
listę należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.
§ 3.
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne, maksymalnie 8 sztuk, z 3
wybranych przez hodowcę lotów spośród ujętych w planie lotów. Łączny kilometraż z 3 wybranych lotów nie
może być niższy niż 400 km.
§ 4.
Kategoria P
W tej kategorii biorą udział gołębie z całości spisu hodowcy. Punktuje 7 pierwszych gołębi.

§ 5. Kategorie indywidualne.
1. Najlepszy lotnik z 4 lotów.
2. Najlepszy lotnik GMP – z z 3 wybranych lotów składanych do mistrzostwa oddziału.

