
( Poprawiony ) 
 

Komunikat lotowy nr 2/2017 
 

PZHGP Oddziału Sulęcin dotyczący lotów gołębi młodych w sezonie 2017 . 
 
 

We współzawodnictwie lotowym gołębi młodych  
obowiązuje Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP , Regulamin MP Gołębi Młodych . 

PZHGP Zarząd Oddziału Sulęcin przystąpił do współzawodnictwa  
o Mistrzostwo Okręgu oraz Mistrzostwa Polski w lotach gołębi młodych. 

 
 

Loty  próbne 
 

PZHGP Zarząd Oddziału w Sulęcinie uwzględniając sugestie hodowców postanowił 
zorganizować dwa loty próbne z następujących miejscowości:  

 
1.  Myslibórz  w dniu 10 sierpnia 2017 r. ( czwartek )  
 
2.  Krajnik  w dniu 15 sierpnia 2017 r. ( wtorek )  
 
 
Prosimy o podanie ilości gołębi i hodowców chętnych na ten lot. 
 
 
 

Plan lotów konkursowych 
 

Lp. Data lotu Miejscowość 
Średnia 
odległość 

Kategoria lotu 
Punktacja 

Oddziałowa 

1. 20.08.2017 r. ORANIENBURG 150 Mistrz. Oddziału 8 x 30 pkt.  

2. 27.08.2017 r. ORANIENBURG 150 Mistrz. Oddziału i MP 8 x 30 pkt.  

3. 03.09.2017 r. NEURUPPIN 180 Mistrz. Oddziału i MP 6 x 40 pkt. 

4. 10.09.2017 r. WITTSTOCK 220 Mistrz. Oddziału i MP 6 x 40 pkt. 

5. 17.09.2017 r. SCHWERIN 290 Mistrz. Oddziału i MP 4 x 60 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Harmonogram odbioru gołębi na loty próbne 

 
 

Lp. 
Data 

koszowania  
Miejsco-

wość 

Punkt odbioru – godziny odbioru gołębi 

SULĘCIN LUBNIEWICE MIĘDZYCHÓD SKWIERZYNA KOŁCZYN 

1. 
09.08.17 r. 
( środa ) 

MYŚLIBÓRZ 17.00-17.30 18.00-18.30 19.30-20.00 20.30-21.00 21.30-22.00 

2. 
14.08.17 r. 

( poniedziałek ) 
KRAJNIK 17.00-17.30 18.00-18.30 19.30-20.00 20.30-21.00 21.30-22.00 

 
 
 

Harmonogram odbioru gołębi młodych dla Oddziału Sulęcin 
 
 

Lp. Miejscowość 
Data 

koszowania  
2017 r. 

Punkt odbioru – godziny odbioru gołębi 

Międzychód 
wyjazd 

Skwierzyna Lubniewice Kołczyn Sulęcin 

1. ORANIENBURG 19.08.2017 15.30-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30 21.00-21.30 

2. ORANIENBURG 26.08.2017 15.30-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30 21.00-21.30 

3. NEURUPPIN 02.09.2017 15.00-16.30 17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30 

4. WITTSTOCK 09.09.2017 14.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 

5. SCHWERIN 16.09.2017 13.00-14.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.00-18.30 

 
 

Gołębie do załadunku muszą być gotowe na 20 minut przed przyjazdem kabiny. 
Po załadunku gołębi klatki należy zaplombować. 

 

 
 
 

Mistrzostwo  Oddziału 
 

Zarząd Oddziału Sulęcin ustalił, że Mistrzostwo Oddziału będzie liczone w dwóch 
punktacjach. 

Pierwsza punktacja z 50-ciu gołębi ( zgłoszonych do MO ). 
Druga punktacja z całego spisu zgłoszonych gołębi. 

 
W Mistrzostwie Oddziału w obu punktacjach pucharami i dyplomami zostanie nagrodzonych 

trzech mistrzów i siedmiu przodowników. 
 



 
SPISY 

 
Spisy gołębi w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do skarbnika Sekcji do dnia 23 
lipca , wraz z opłatą 3.00 zł od każdego gołębia na spisie. 
 
Złożone spisy należy niezwłocznie dostarczyć do Wiceprezesa ds. organizacji lotów. 
 
Spisy muszą być potwierdzone przez lekarza weterynarii o zaszczepieniu gołębi 
przeciwko paramyksowirozie. 

 
 

TERMIN SKŁADANIA SPISÓW DO DNIA 23 lipca 2017 r. 
 

Mistrzostwo Okręgu 
 
 

W pierwszej rywalizacji Okręgowej zostaną wyłonieni mistrzowie i przodownicy według 
Regulaminu do MP. 

Druga rywalizacja o Mistrzostwo Okręgu będzie przeprowadzona według systemu 
punktowego. Punktacja będzie liczona metodą Mistrzowską, po 25 pkt. za każdy lot. W tej 
rywalizacji punkty dla hodowcy zdobywa 8 najszybszych gołębi z danego lotu. Punktacja 
będzie liczona z 50-ciu gołębi zgłoszonych do MO i z czterech lotów objętych planem do 
MP. 
Nagrodzonych dyplomami i pucharami zostanie trzech mistrzów i siedmiu przodowników, a 
dyplomy otrzyma 20 przodowników. 
 

 
Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych 

 
Punkty do współzawodnictwa MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie 
przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane 
będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 
pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w 
zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i 
wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również 
w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty 
zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie 
seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w 
rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są 
zakoszowane pozostałe gołębie. 
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne  
( maks. 8 szt.) z 3 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów.  
Łączny konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400 km . 

 
 
 
 



 
Dokumentacja 

 
Listy startowo-zegarowe, protokoły z nastawienia i otwarcia zegarów, protokoły z punktu 
koszowania należy sporządzać w trzech egzemplarzach, a trzecią kopię należy przekazać 
konwojentowi. 
Dokumentacja nie może zawierać skreśleń i poprawek, taśmy zegarowe powinny być 
czytelne i odpowiednio opisane i ostemplowane zgodne z Regulaminem Lotowo-
Zegarowym PZHGP. 

 
Otwarcie zegarów z lotów ustala się w Oddziale na godz. 16.00. 

W przypadku trudnego lotu ( przylot poniżej 20 % gołębi ) Zarząd Oddziału poda datę i 
godzinę  otwarcia zegarów  

 
Dokumentację po odbytym locie najpóźniej następnego dnia należy dostarczyć do 

obliczeniowca Oddziału lub przesłać pocztą na adres: 
 

ADAM  KOCEL 
69-210 LUBNIEWICE 
ul. Oś. Słowiańskie 7c/3 

 
 

Zarząd Oddziału życzy wszystkim hodowcom pomyślnych lotów oraz uzyskania jak 
najlepszych wyników 

 
D O B R Y   L O T 

 
 

                  Wiceprezes Zarządu Oddziału                               Prezes Zarządu Oddziału 
                         Ds. organizacji lotów 

 
 

                 Adam  Kocel                                             mgr Ireneusz  Sierżant 
 

 


