Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo
Rejonu Lotowego „Lublin” 2014r.
Do udziału we współzawodnictwie lotowym o mistrzostwo rejonu lotowego uprawniony jest każdy
członek oddziałów: Lublin, Lubartów, Świdnik który spełni warunki niniejszego regulaminu.
Współzawodnictwo lotowe o mistrzostwo rejonu lotowego odbędzie się w następujących
kategoriach.
§ 1. Kategorie zespołowe
Kategoria "P"
W tej kategorii biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy, o kolejności lokat decyduje suma pkt
wg planu lotów. Punktuje 5 pierwszych gołębi każdego hodowcy, na liście konkursowej-rejonowej
z wszystkich odbytych lotów. Kolejność hodowców ustalona zostaje wg listy konkursowejrejonowej po ostatnim locie.
Kategoria "C"
W tej kategorii biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy, zdobyty konkurs przez gołębia z
danego lotu może być zaliczany tylko do jednej kategorii. O kolejności lokat decyduje coeff.
drużyny. Hodowca zgłasza 3 gołębie po 3 konkursy w lotach rejonowych powyżej 500km. Łączny
km na jednego gołębia nie mniej niż 1500km.
Kategoria "M"
W tej kategorii biorą udział gołębie z całego spisu hodowcy, zdobyty konkurs przez gołębia z
danego lotu może być zaliczany tylko do jednej kategorii. O kolejności lokat decyduje coeff.
drużyny. Hodowca zgłasza 3 gołębie po 2 konkursy w lotach rejonowych powyżej 700km. Łączny
km na jednego gołębia nie mniej niż 1400km.
§ 2. Kategorie indywidualne
Najlepsze lotniki rejonu lotowego Lublin sklasyfikowane zostaną spośród wszystkich gołębi
ujętych na spisie hodowcy w następujących kategoriach.
1. Najlepszy lotnik – wg ilości konkursów i coeff. z lotów rejonowych.
2. Najlepszy lotnik kat. "C" – 3 konkursy z lotów rejonowych pow. 500km wg coeff.
3. Najlepszy lotnik kat. "M" - 2 konkursy z lotów rejonowych pow. 700km wg coeff.
§ 3. Nagrody.
1. Kategorie zespołowe:
1-3 miesjce: puchar + dyplom.
4-13 miejsce: dyplom
2. Kategorie indywidualne
1-3 miesjce: puchar + dyplom.
3. Najlepsze gołębie z lotu
1-3 miejsce: medal + dyplom

§ 4. Postanowienia końcowe
W kategoria "C" i "M" ocenianie będą drużyny kompletne, hodowca wystawia jedną
drużynę. Do mistrzostwa rejonu w kategoriach stosuje się wyniki z list rejonowych. Hodowcy
wyniki w kategoriach, składają w macierzystch Oddziałach gdzie następuje weryfikacja, po
weryfikacji vice-Prezesi ds. lotowych oddziałów przesyłają wyniki do Przewodniczącego
Rejonu. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Zarząd Rejonu Lotowego
Lublin.
Plan lotów Rejonu Lotowego Lublin
Lp.

Data

Miejscowość

Pkt

1

25.05.2014

Węgorzyno 1

60

2

8.06.2014

Węgorzyno 1

60

3

15.06.2014

Węgorzyno 2

60

4

28.06.2014

Teterow 1

80

5

12.07.2014

Teterow 2

80

6

26.07.2014

Teterow 3

80

