
 

 

 
 

Plan lotów gołębi dorosłych 2016 rok 
ODDZIAŁ 413 KROTOSZYN 

 
 

24.04.   Rydzyna                             (niedziela)       lot próbny 
1.  30.04    Chojnów – Jerzmanowice  (sobota)           kat. A 20 pkt 
2.  03.05    Chojnów – Jerzmanowice  (wtorek)           kat. A 20 pkt 
3.  08.05    Bolesławiec        (niedziela)      kat. A 25 pkt  
4.  15.05    Zgorzelec                   (niedziela)       kat. A 30 pkt  
5 . 22.05    Grimma I                  (niedziela)       kat. AB 40 pkt GMP 
6.  29.05    Góttingen I                  (niedziela)       kat. BC 55 pkt GMP  
7.  05.06    Grimma II                   (niedziela)       kat. AB 40 pkt GMP 
8.  12.06    Góttingen II        (niedziela)      kat. BC 55 pkt GMP  

     Lot Rejonowy 
9.  19.06    Góttingen III                (niedziela)               kat. BC 55 pkt GMP 
             Lot Rejonowy 
10.  26.06    Grimma III                  (niedziela)      kat. AB 40 pkt GMP 
11.  03.07    Leverkusen-Kóln I      (niedziela)               kat. CM 75 pkt GMP           
                                                                                          Lot Okręgowy/Rejonowy  
12.  10.07    Grimma IV                  (niedziela)       kat. AB 40 pkt GMP 
13.  16.07    Leverkusen-Kóln II     (sobota)       kat. CM 75 pkt GMP  
                                                                                          Lot Okręgowy/Rejonowy 
14.      24.07   Góttingen  IV              (niedziela)      kat. BC 55 pkt GMP 
                                                                                          Lot Rejonowy 
15. 31.07   Grimma V                   (niedziela)       kat. AB 40 pkt. 
 
                                                        Mistrzostwo GMP: 10 lotów 
     
Kategoria  A  - 9  lotów  
Kategoria  B  - 9  lotów  
Kategoria  C  - 6  lotów  
Kategoria  M  - 2  loty  

Rejon lotowy: Krotoszyn – Ostrów wlkp. - Sieradz 

 

1. Mistrzostwo Oddziału seria 10/5 z 50 – ciu z lotów powyżej 700 km seria    

10/3  baza ¼ seria zmienna 

2. Mistrzostwo Oddziału z całości 8 baza ¼ 

3. Mistrzostwo z list sekcyjnych 10/5 z 50 – ciu baza ¼ seria zmienna 

4. Mistrzostwo rocznych z całości 3 z 13 lotów do 600 km baza ¼  

a) Gradacja punktów 20% 

5. Mistrzostwo w kat ABCDM z 50-ciu baza 1/5 

a) W I Mistrzostwie nagrodzi się 6 pierwszych pucharami, pozostałych           

9 – statuetkami, następnych 20 – dyplomami 



 

 

b) W II Mistrzostwie 6 pierwszych nagrodzi się pucharami, pozostałych        

29 – dyplomami. 

c) W III Mistrzostwie 6 pierwszych nagrodzi się pucharami, pozostałych       

29 – dyplomami. 

d) W IV Mistrzostwie nagrodzi się 3 pierwszych pucharami, pozostałych       

32 – dyplomami. 

e) W kat ABCDM wyróżni się 3 – pucharami, pozostałych 7 – dyplomami. 

f) W kat ABCM nagrodzone będą po 3 najlepsze gołębie  (statuetki) 

g) Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych lotników oddziału (5 pucharów        

i 5 dyplomów) 

h) 3 pierwsze gołębie z każdego lotu otrzymają dyplomy, z lotów powyżej  

500 km 5 pierwszych. 

6. Loty Pucharowe 

a) Puchar  Oddziału  gołębi rocznych lot Grimma I  seria 5/3 z całości 

b) Puchar Oddziału  lot  Góttingen I  seria 5/3 z 50 – ciu. 

c) Puchar Oddziału lot Leverkusen – Kóln I seria 5/3 z 50 - ciu. 

7. Każda sekcja przeprowadza weryfikacje zegarów, zachowując materiały do 

wglądu. 

8. Reklamacje zawinione z błędu rachmistrza, hodowca indywidualnie zgłasza 

pod numer tel. 697 207 099 w godz. od 14 – 20, bądź na piśmie w ciągu 7 dni 

od lotu. 

9. Gołębie seryjne zaznaczamy literą (S) i winny być koszowane  jako 10  

pierwszych, gołębie te biorą udział  w Mistrzostwie  nr  1 Oddziału i GMP.  

Gołębie nieseryjne zaznaczamy literą (N).          

W systemach elektronicznych typujemy tylko jednym sposobem: 

elektronicznie lub ręcznie począwszy od pierwszego lotu konkursowego. 

Sposobu nie należy zmieniać w trakcie sezonu lotowego. 

Gołębie do Intermistrzostwa winny byś koszowane jako 5 pierwszych 

zaznaczamy je literą (M). Kompletny zapis pierwszych 5-ciu gołębi to (SM). 

W zegarach tradycyjnych i korzystaniu  z listy startowo – zegarowej gołębie 

seryjne (S) winny być wpisane jako 10 pierwszych  w rubryce typowane, do 

Intermistrzostwa (M) jako 5 pierwszych w rubryce typowane. 

S – seria 10/5 z 50 –ciu baza 1/4 

M – Intermistrzostwo baza 1/5 

P – seria gołębi pucharowych baza 1/4 

N – gołębie nieseryjne 

10. Nastawianie zegarów i miejsce koszowania z podaniem współrzędnych 

geograficznych ustala sekcja, powiadamiając Zarząd Oddziału na piśmie. 

11. Zgłaszanie wyników gołębi w kategoriach i GMP  jest obowiązkiem hodowcy. 

12. Udział w lotach mogą brać tylko gołębie ze spisu wraz z lista startowo – 

zegarowa. 

13. W przypadku przyłapania hodowcy który będzie koszował gołębie poza 

spisem będzie nałożona na niego kara jak w ubiegłych lotach. 

14. Ostateczny termin zdawania spisów 20.03.2016 w 3 – egzemplarzach 

podbitych przez lekarza weterynarii o szczepieniu przeciwko 

Paramyksowirozie. 



 

 

15. Koszowanie gołębi na lot winno być zgodne z instrukcją wkładania gołębi 

(regulamin lotowo – zegarowy załącznik nr 1).                                         

Zobowiązuje się również wszystkie Sekcje aby na każdym punkcie wkładań 

była instrukcja wkładania na lot, instrukcja nastawiania zegarów, otwierania 

zegarów w miejscu widocznym i dostępnym dla każdego hodowcy. 

16. Otwarcie zegarów z lotów do 400 km o godz. 15.00, do 600 km o godz. 19.00, 

powyżej 700 km o godz. 22.00 cały Oddział 

17. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym  2016 i latach 

następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy 

umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny 

znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia. 

18. Pozostałe ustalenia nie ujęte – zgodnie z regulaminem lotowo – zegarowym, 

regulaminie  GMP i regulaminie o Mistrzostwo Polski. 

 

 

 

ZA ZARZĄD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan lotów gołębi młodych na 2016r. 

14.08.  Rydzyna (próbny) 

1.  21.08.  Ścinawa   15 pkt  Lot Oddziałowy 

2.  28.08.  Chojnów-Jerzm. 20 pkt  Lot Okręgowy 

3.  04.09.           Bolesławiec   25 pkt  Lot Okręgowy 

4.  11.09.  Zgorzelec   30 pkt  Lot Okręgowy 

5.   18.09.  Bautzen               40 pkt   Lot Okręgowy 

 

1. Mistrzostwo 15/8 z całości baza 1/5 seria zmienna 

2. Mistrzostwo 10 z całości baza 1/5  

3. Mistrzostwo z list sekcyjnych 15/8 z całości baza 1/5 

4. Nagrodzi się 6 pierwszych pucharami, 29 – dyplomami w I i II Mistrzostwie 

5. W III Mistrzostwie nagrodzi się 3 pierwszych – pucharami, pozostałych          

32 – dyplomami. 

6. 3 pierwsze gołębie z każdego lotu otrzymają dyplomy. 

7. Najlepszych 5 lotników otrzyma statuetki (konkursy + punkty) 

8. Puchar Oddziału lot Zgorzelec seria 5/3 z całości. 

9. Gołębie do GMP i Mistrzostwa nr I zaznaczamy literą S i koszujemy jako 15 

pierwszych. W zegarach tradycyjnych gołębie seryjne w rubryce typowane 

wpisujemy jako 15 pierwszych nieseryjne zaznaczamy literą N. 

10. Otwarcie zegarów godz. 16.00 cały Oddział. 

11. Spisy gołębi młodych do 24.07.2016r. – ostateczny termin w 3 egzemplarzach 

podbitych przez lekarza weterynarii o szczepieniu przeciwko 

Paramyksowirozie. 

12. Wyniki GMP hodowca zdaje po lotach indywidualnie. 

13. Pozostałe kwestie które nie zostały ujęte w powyższym komunikacie regulują 

przepisy zawarte w regulaminach podobnie jak u gołębi dorosłych. 

 

 

ZA ZARZĄD 



 

 

 


