KOMUNIKAT NR 18 / 2020 r.
Współzawodnictwa o Mistrzostwo Okręgu Wałbrzych na rok 2021.
§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu okręgowym w kategoriach, określonych w §12, uprawniony jest
każdy członek okręgu Wałbrzych, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§2
Hodowca biorący udział w współzawodnictwie okręgowym gołębi dorosłych składa w macierzystym Oddziale w terminie
do 15 kwietnia 2021 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk (identyczny jak do GMP), a do Mistrzostwa
„DERBY” gołębi dwuletnich - spis 15 gołębi.
Oddziały niezwłocznie (termin ostateczny 20.04.2021 godz. 1200) dostarczają spisy do Zarządu Okręgu w formie
drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są
loty do GMP, IM, „DERBY”.
Hodowca biorący udział w mistrzostwie okręgowym gołębi młodych składa w macierzystym oddziale w terminie
ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi młodych w ilości do 50 sztuk. Zarządy Oddziałów (w terminie do 03.08.2021
do godz. 1200), dostarczą spisy do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów
obliczeniowych wraz z planem lotów.
Zarządy oddziałów przesyłają te spisy i plany lotów do Zarządu OKRĘGU w formie elektronicznej (zapisane w formacie
PDF) oraz skompresowany program oddziałowy Pana Andrzeja Wojtasioka, na adresy mailowe:
a) leskiewiczmar@wp.pl
b) listy@pzhgp.walbrzych.pl
Spisy, plany lotów i programy oddziałowe Wojtasiok wysłane do okręgu, na w/wym adresy e-mail po terminie, będą
podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom oddziału, których dotyczą.
§3
Plan lotów gołębi dorosłych w Kategoriach powinien zawierać loty zaplanowane w weekendy od 24 kwietnia 2021 roku do
25 lipca 2021 roku. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy. Dopuszcza się możliwość zaplanowania i
odbycia lotów dublowanych w wyznaczonych weekendach pod warunkiem, że minimum jeden z tych dwóch lotów będzie
lotem powyżej 700 km. Maksymalna ilość zaplanowanych lotów do każdej kategorii nie może przekroczyć 7 lotów. W
przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do MP w poniedziałek. Koszowanie
gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem, a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej
do godz. 21:00. Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw gołębi dorosłych objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy
konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP.
Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
- w lotach od 95 do 475 km - lista Oddziałowa,
- w lotach od 475 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,
- w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa (warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i
Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej).
Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot jedną listę z podanych wyżej, z której będzie
korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu (do wyliczania wszystkich kategorii zgłoszonych przez Hodowcę
należy korzystać z jednej listy z wybranego lotu ).
§5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń współzawodnictw A, B, C, D, M, lotniki, „DERBY” sporządzać należy na
bazie 1:5, czyli obejmujących 20%, natomiast do GMP na bazie 25%
§6
Po każdym locie, w termine do 14 dni, oddziały przesyłają na adresy e-mail:
a) leskiewiczmar@wp.pl
b) listy@pzhgp.walbrzych.pl
listy konkursowe w formacie PDF i skompresowany plik lotu w programie Pana Andrzeja Wojtasioka.
Listy i pliki lotu wysłane do okręgu, na w/wym. adresy e-mail po terminie, będą podstawą do odrzucenia wyników
lotowych Hodowcom oddziału, których dotyczą.
§7
W trakcie sezonu lotowego 2021 roku jednostki organizacyjne Okręgu Wałbrzych organizujące loty, mogą w przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin
względnie skrócić odległość lotu. Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do
zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Okręgu w kategoriach.

§8
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Okręgu w Kategoriach, decyduje suma wykładnika
wydajności lotowej gołębia (coefficientów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa.
Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§9
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi dorosłych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§10
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane przez Hodowcę, po
weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe,
poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i
otwierania zegarów) wraz z zestawieniem wyników w formie papierowej oraz elektronicznej (e-mail). Elektroniczne
zestawienia przekazane zostaną do wypełnienia Oddziałom oddzielnie do M.O, M.R, M.P.
Zestawienia współzawodnictw gołębi dorosłych oddziały PZHGP przekażą do Okręgu w terminie do 31 sierpnia 2021
roku.
Zestawienia współzawodnictw gołębi młodych oddziały PZHGP przekażą do Okręgu w terminie do 07 października 2021
roku
Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców z każdej kategorii wraz z zestawieniem indywidualnym należy
spakować do odpowiednio opisanej koperty, oddzielnie dla każdego mistrzostwa, M.Okręgu, M.Regionu, M.Polski.
Dla przykładu, zestwienia indywidualne i koperty do M.Okręgu muszą być opisane wyłącznie nazwami współzawodnictw,
wymienionymi w §12 (nazwy podkreślone z nr mistrzostwa z liczbą porządkową):
1. PZHGP ODDZ. …………
WYNIKI DO M.Okręgu
Nazwisko i imię hodowcy
1. Mistrzostwo Okręgu w kategorii ,,A” - Coeff 120,12).
§11
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie dołączyć należy:
a. plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału;
b. spis gołębi (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału;
c. listy startowe (w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego w Regulaminie Lotowo – Zegarowym
PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i - dołączyć należy listy startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym
Punkcie Wkładań ), listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek
elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów (dotyczy wszystkich funkcjonujących w
Oddziale ).
§12
W niniejszym współzawodnictwie lotowym, każdy z trzech Mistrzów w każdej kategorii, otrzyma puchar i dyplom, a 20
przodowników dyplomy.
1. Mistrzostwo Okręgu w kategorii ,,A”.
Loty od 95 do 420 km (trzy puchary + 23 dyplomy) - 6 gołębi z 3 konkursami z pięćdziesiątki zgłoszonej do M.P.
Limit na jednego gołębia wynosi 360 km. o kolejności decyduje coefficjent – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
2. Mistrzostwo Okręgu w kategorii ,,B”.
Loty od 285 do 630 km (trzy puchary + 23 dyplomy) - 5 gołębi z 3 konkursami z pięćdziesiątki zzgłoszonej do M.P.
Limit na jednego gołębia wynosi 900 km. o kolejności decyduje coefficjent – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
3. Mistrzostwo Okręgu w kategorii ,,C”.
Loty ponad 475 km (trzy puchary + 23 dyplomy) - 4 gołębie z 3 konkursami z pięćdziesiątki zgłoszonej do M.P. Limit
na jednego gołębia wynosi 1500 km. o kolejności decyduje coefficjent – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
4. Mistrzostwo Okręgu w kategorii ,,D”.
Suma coef. kategorii A, B, C – (trzy puchary + 23 dyplomy) – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
5. Mistrzostwo Okręgu w kategorii ,,M”.
Loty ponad 700 km (trzy puchary + 23 dyplomy) - 3 gołębie z 2 konkursami z pięćdziesiątki zgłoszonej do GMP Limit
na jednego gołębia wynosi 1400 km. o kolejności decyduje coefficjent – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
6. SuperMistrz Okręgu Wałbrzych.
(trzy puchary+33dyplomy) Suma coeff. Kat. A, B, C, M – gołębie ze spisu zgłoszonego do GMP – listy konkursowe
baza 1:5 (20%)..

7. Mistrzostwo Okręgu w kategorii lotów dalekodystansowych.
(trzy puchary + 23 dyplomy) - Mistrzostwo z całego spisu. Pięć pierwszych gołębi z trzech lotów powyżej 475 km., oraz
dwóch lotów powyżej 700 km. Razem 25 konk. Według Coeff – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
8. Mistrzostwo Okręgu lotów krótkich.
(trzy puchary + 23 dyplomy) 5 pierwszych gołębi z 6 lotów zaliczanych 7 do kat A , z całego spisu.
Decyduje suma coef. – razem 30 konk. – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
9. Mistrzostwo Okręgu gołębi rocznych.
(trzy puchary 23 dyplomy) - 6 gołębi rocznych z całego spisu z 3 konkursami z 7 lotów do kat A.
Decyduje suma coef. – razem 18 konkursów – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
10. Klasyfikacja lotników Okręgu – samce.
(trzy puchary + 23 dyplomy) - Mistrzostwo z całej ilości gołębi na spisie. Decyduje ilość konkursów zdobytych z 14
lotów zgłoszonych do „DERBY” w roku 2021. W przypadku równej ilości konkursów decyduje suma pkt GMP z wyżej
kategorii, a następnie kkm. – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
11. Klasyfikacja lotników Okręgu – samice.
(trzy puchary + 23 dyplomy) - Mistrzostwo z całej ilości gołębi na spisie. Decyduje ilość konkursów zdobytych z 14
lotów zgłoszonych do „DERBY” w roku 2021. W przypadku równej ilości konkursów decyduje suma pkt GMP z wyżej
kategorii, a następnie kkm – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
12. Klasyfikacja lotników Okręgu roczne (samice/samice – razem)
(trzy puchary + 23 dyplomy) - Mistrzostwo z całej ilości gołębi na spisie. Decyduje ilość konkursów zdobytych z 14
lotów zgłoszonych do „DERBY” w roku 2021. W przypadku równej ilości konkursów decyduje suma pkt GMP z wyżej
kategorii, a następnie kkm – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
13. Mistrzostwo Okręgu w lotach gołębi młodych.
Regulamin MP z 2021 r. gołębi młodych – (trzy puchary + 23 dyplomy)
14. GMP (trzy puchary + 23 dyplomy)
Zgodnie z regulaminem GMP do Mistrzostwa Polski na 2021r.
15. Mistrzostwo lotników w kategoriach:
a) A,
b) B,
c) C,
d) M.
Ilość konkursów lotników jak do MP w kategoriach A, B, C, M – 2021 z lotów zaliczanych do MP w tych kategoriach - po
3 puchary w danej klasie. O kolejności będzie decydował niższy coeff. – listy konkursowe baza 1:5 (20%).
16. INTERMISTRZOSTWO.
(trzy puchary 23 dyplomy) – regulamin jak do MP „Intermistrzostwo”.
17. Mistrzostwo Okręgu lotów Olimpijskich /DERBY/ w lotach gołębi dwuletnich w 2021r.
Zgodnie z regulaminem do MP „DERBY” 2021.
18. Lot Bierges – Bruksela 24.07.2021r. SERIA 3/5
Lot organizowany przez oddziały (rejony lotowe). Okręg zatwierdzi punkty wkładań.
Okręg funduje nagrody za 5 najlepszych serii oraz za 5 pierwszych gołębi.
§13
W lotach MP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo
– Zegarowego PZHGP.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Okręgu Wałbrzych PZHGP na posiedzeniu w dniu 04.12.2020 roku.

