REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA
HODOWCÓW OKREGU LUBLIN O MISTRZOSTWO
WSPÓLNEGO GOŁ BNIKA OKR GU LUBLIN
W LOTACH GOŁ BI MŁODYCH 2018 r.

PIERWSZA EDYCJA

2018

PROWADZONY PRZEZ WG ROZTOCZE
Organizatorem Wspólnego Goł bnika jest Zarząd Okr g Lublin
na czele którego stoi Prezes Kazimierz Woźniak .
Prowadzącym Wspólny Goł bnik Okregu Lublin
jest właściciel WG ROZTOCZE
Adam Braszko
Kulików 3
22-448 Sułów
tel. 602554395
Nr. konta 07 1020 5356 0000 1202 0143 1105
Goł bnik znajduje si w miejscowości Kulików 3 Gmina Sułów
w Oddziale Turobin 0215.
eby stać sie uczestnikiem WG Or gu Lublin nale y spełnić nast pujące
kryteria zawarte w regulaminie :
1. We współzawodnictwie mo e wziąć udział ka dy Hodowca, który jest
członkiem Oddziału nale ącego do Okr gu Lublin.
2. Prowadzący WG nie mo e brać udziału w zawodach.
3. Warunkiem uczestnistwa w zawodach jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie www.wgroztocze.pl w zakładce
zgłoś goł bia dopisując przy nazwisku Okr g Lublin.
4. Miejsca w goł bniku z przeznaczeniem na WG Okr gu Lublin
jest ograniczone do 500szt goł bi młodych .
5. Hodowca mo e zgłosić 1,2, 3 goł bie lub ich wielokrotność
Drużyna to 3 goł bie
6. Opłata za zakwaterowanie gołebi

to 100zł szt. wpłat nale y dokonać w dniu dostarczenia goł bi lub na
konto bankowe je eli goł bie dostarczone b dą pocztą.
7. Początek przyjmowania goł bi rozpoczyna sie
15-04-2018r do 25-05-2018r
Goł bie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2018r
Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, oraz nale y je zaszczepić
przeciwko paramyksowirozie co najmniej na tydzień przed wysyłką.
Bez wy ej wymienionych dokumentów w złym stanie zdrowia oraz braku
wpłaty gołebie zostaną odesłane na koszt właściciela.
8. Goł bie po przybyciu na goł bnik otrzymają obrączki
elektroniczne z firmy AMC-ESK. Firma AMC-ESK zapewnia pełną
obsług WG.
Stan gołebnika sprawdzany b dzie po popołudniowym
oblocie.
Zaginionego gołebia mażna zamienić na innego do 31-05-2018r
bez dodatkowych opłat
po tym dniu takiej możliwości już nie b dzie.
9. Loty treningowe rozpoczną si

w lipcu zaczynając od 3 km do 80km

10. Loty konkursowe
1. STASZÓW ---130km
2. CHMIELNIK ---160km
3. J DRZEJÓW ---- 200km
4. KONIECPOL ---- 230km
5. KLUCZBORK ---- 330km - FINAŁ
11. Organizator zastrzega sobie mo liwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu
ze wzgl du na warunki atmosferyczne. Zmiany w harmonogramie lotów
zostaną opublikowane na stronie WG Roztocze .
12. Do obowiązku prowadzącego WG Okregu Lublin nale y:
- opieka weterenaryjna i profilaktyka
- karmienie
- pojenie
- szczepienie
- loty treningowe
- loty konkursowe
13. Współzawodnictwo na WG OKREGU LUBLIN przebiegać b dzie
nastepująco:
Najlepsza drużyna to 3 gołebie :

3/3 decyduje suma punktów zdobytych w lotch konkursowych + Finał
1. miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
2. miejsce ---Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
3. miejsce ----Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
Miejsca od 4 do 10 dyplom + nagoda rzeczowa
Najlepszy lotnik As suma konkursów w lotach konkursowych +Finał
1. miejsce --- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
2. miejsce ----- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
3. miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
Miejsca od 4 do 10 dyplom+ nagroda rzeczowa
Najlepszy gołąb z lotu finałowego
1.
2.
3.

miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
miejsce ---- Puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
Miejsca od 4 do 10 dyplomy + nagroda rzeczowa
Miejsca od 10 do ostatniego gołebia, który powróci
z Lotu finałowego w dniu wypuszczenia
otrzyma Dyplom.

14. Wszystkie nagrody na WG Okr gu Lublin fuduje
Okr g Lublin i Sponsorzy .
15. W zale ności od ilości zgłoszonych goł bi na WG gdzie przewidziane jest
500szt dodatkowe nagrody ufunduje WG Roztocze właściciel
goł bnika Adam Braszko.
16. Nagrody i ich wartości podane zostaną w pó niejszym terminie po
zamkni ciu listy zgłoszonych goł bi.
17. Po zakończonym locie Finałowym Hodowca ma obowiązek dostarczyć
Rodowód gołebia w terminie 7 dni po locie Finałowym .
18. Wszystkie gołebie, które powrócą z lotu finałowego zostaną wystawione
na aukcji z których to uzyskana kwota po uprzednim odliczeniu
kosztów licytacji zostanie podzielona
50% dla własciciela goł bia 50% dla prowadzącego WG Okregu Lublin
Podatek od uzyskanej kwoty na aukcji każdy hodowca
odprowadza idywidualnie do swojego Urz du Skarbowego.
Goł bie, które nie znajdą nabywcy na aukcji mo e wykupić ich właściciel
za kwot 50zł lub zastaną na własność prowadzącego WG.

20. Zgłoszenie goł bi do współzawodnictwa na Wg Okr gu Lublin
oznacza aceptacj regulaminu .

