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MAŁOPOLSKO – ŚLĄSKI LOT DALEKODYSTANSOWY  Z MIEJSCOWOŚCI ROOSENDAAL

REGULAMIN LOTU „ ROOSENDAAL 2014”

1. Zarząd PZHGP Okręg Bielsko-Biała organizuje lot z miejscowości ROOSENDAAL Holandia 51º31’49” 
04º27’57”. Start gołębi  nastąpi w dniu 26.07.2014 roku (sobota) w godzinach rannych.

2. Warunki uczestnictwa :

a. W locie mogą uczestniczyć hodowcy zrzeszeni w PZHGP w Okręgach Bielsko-Biała, Katowice, 
Kraków, Nowy Sącz, Śląsk Południe i Śląsk Wschód.

b. W locie mogą brać udział gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów na 
sezon 2014, zgłoszone w macierzystym Oddziale.

c. W locie obowiązuje seria 3/3. Hodowca może uczestniczyć w locie tylko jedną serią, natomiast  
ilość gołębi nieseryjnych jednego hodowcy jest nieograniczona. Gołębie typowane do serii         
(3 sztuki) muszą być zaznaczone na liście startowej symbolem „S” lub „M”.

3. Transport gołębi na lot zapewnia PZHGP Zarząd Okręgu Bielsko-Biała. Koszowanie gołębi odbędzie 
się  w dniu 23.07.2014 roku (środa). 

4.  Na wniosek zainteresowanych Okręgów lub Oddziałów ustalone zostaną przez Zarząd Okręgu 
Bielsko-Biała punkty wkładania gołębi i godziny koszowania .

5.  Kosze transportowe oraz obrączki gumowe do zegarów tradycyjnych na ten  lot będą  dostarczone 
na punkty wkładań przez Zarząd Okręgu Bielsko-Biała. 

6.  Dopuszcza się możliwość stosowania w locie systemów ESK. 

7.  Na wydruku listy startowej i listach startowo-zegarowych należy obowiązkowo wpisać numer     
klatek do których zostały włożone gołębie. Gołębie od jednego hodowcy powinny być zakoszowane 
do jak najmniejszej ilości klatek, jeśli są to gołębie tej samej płci powinny zostać włożone  do 
jednego kosza transportowego. Gołębie będą rozkładane do klatek na punkcie zbiorczym w 
Skoczowie ul. Wiślańska 3, gdzie zostaną dodatkowo zabezpieczone pieczątką  z numerem na 
spodniej części skrzydła.

8.  Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół w dwóch egzemplarzach .
Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć 
należy osobie transportującej gołębie do Skoczowa.

9. Zarządy PZHGP odpowiedzialne za punkty wkładania gołębi dołączą do koperty z kopiami list 
startowych zaświadczenie szczepień gołębi przeciwko paramyksowirozie oraz zaświadczenie od 
Powiatowych Lekarzy Weterynarii, że w miejscu pochodzenia gołębi w ciągu ostatnich 40 dni przed 
odtransportowaniem ptaków nie występował pomór drobiu, pomór rzekomy, ani też cholera 
drobiu, ospa, ornitoza i salmonella. 



10. Opłata podstawowa od hodowcy za serię typowaną (3 gołębie) wynosi 35 zł, a za każdego 
następnego gołębia 10 zł.

11. Zgłaszanie gołębi do lotu oraz opłatę, o której mowa wyżej,  Zarządy Okręgów lub Oddziałów  
dokonają na adres, e-mail pzhgpbbokreg@interia.eu  i konto Okręgu Bielsko-Biała w terminie do 
dnia 21.06.2014 roku. 

12.  W terminie do 01.07.2014 roku Zarząd Okręgu Bielsko-Biała na swojej stronie internetowej – 
www.pzhgpokregbb.of.pl – umieści wykaz punktów wkładania gołębi.

13. Nagrody:

a. Na nagrody zostanie przeznaczony cały dochód z opłaconych gołębi, po opłaceniu wszystkich 
kosztów. Koszty transportu ze Skoczowa do miejsca wypuszczenia gołębi w Roosendaal 
pokrywa sponsor lotu firma ”DREWNOSTYL” ze Skoczowa.

b. Na nagrody w rywalizacji będzie przeznaczone 50 % kwoty na najlepsze serie ( suma punktów 
trzech gołębi typowanych ) oraz 50 % kwoty na najszybsze gołębie.

c. Nagrody ( ilość nagradzanych serii i gołębi z procentowym podziałem za  poszczególne miejsca )
zostaną podane w odrębnym komunikacie w terminie do 01.07.2014 roku.

d. Nagrody zostaną wręczone na Międzynarodowych Targach Gołębi Pocztowych EXPOGołębie 
Sosnowiec  w dniu 13.12.2014 roku.

14. Hodowca ma obowiązek zgłoszenia przylotu każdego  gołębia w ciągu 30 minut od przybycia 
(hodowca, nr znajdujący się na spodniej części skrzydła i czas przybycia ), w formie  telefonicznej, 
SMS-em lub na e-mail. Numery telefonów oraz adresy e-mail zostaną podane w komunikacie w 
terminie do 01.07.2014 roku.

15.  W terminie 7 dni od zakończenia konkursu Zarządy Okręgów lub Oddziałów odpowiedzialne  za 
punkty wkładań gołębi , prześlą do Zarządu Okręgu Bielsko-Biała na adres, e-mail  
pzhgpbbokreg@interia.eu listy konkursowe w formie elektronicznej  oraz w terminie 14 dni od 
zakończenia konkursu całość materiałów źródłowych na adres Okręgu Bielsko-Biała, tj.: listy 
startowo – zegarowe, taśmy zegarowe, wydruki list wkładań, wydruki protokołów przylotu i 
protokół z nastawienia i otwarcia zegarów.

16.  Na podstawie przesłanych list konkursowych sporządzona zostanie międzyokręgowa lista 
konkursowa na bazie 1:5, pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie 100 pkt. a ostatni  80 pkt.
Lista sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez  gołębie i będzie podstawą 
przyznania nagród . 

17. Dodatkowe pytania i ustalenia dotyczące organizacji lotu, proszę kierować do koordynatora lotu, 
Wiceprezesa ds. Lotowych Okręgu Bielsko-Biała Krzysztofa Kawaler tel. 503 107 469

18. Organizator lotu zastrzega sobie wnoszenie poprawek i interpretacji niniejszego Regulaminu.
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