REGULAMIN LOTOWY ODDZIAŁU DZIAŁDOWO na 2021 r.
Zasady współzawodnictwa lotowego i nagradzania hodowców PZHGP Oddziału
Działdowo, który został uchwalony w 2021 roku przez Zarząd Oddziału i
obowiązywał będzie w sezonie lotowym w 2021 roku.
Hodowcy rywalizować będą wszystkimi gołębiami dorosłymi i młodymi
umieszczonymi na spisie w każdej z form współzawodnictwa Oddziałowego.
I. Mistrzostwo Oddziału Gołębie Dorosłe - metoda tradycyjna z całości spisu.
W lotach gołębi dorosłych obowiązuje suma punktów zdobytych zmienną serią
5 najszybszych gołębi hodowcy z 10 lotów konkursowych. O tytule zdobycia
Mistrzostwa Oddziału decyduje najwyższa suma punktów zdobytych przez
hodowcę.
Nagrody otrzymują:
Miejsce 1-10 puchar i dyplom, Przodownicy do 15–go otrzymują dyplomy
Z każdego lotu krajowego 3 pierwsze gołębie zostaną nagrodzone dyplomami,
natomiast z lotów zagranicznych powyżej 500 km. 5 pierwszych gołębi otrzyma
dyplom.
II. Kategoria GMP
W której udział biorą gołębie umieszczone na spisie do 50 szt. lub zaznaczona
50 na spisie z całości. Rozegrana zostanie z 7 lotów. Punkty zdobywa zmienna
seria 5 gołębi z 10 typowanych na dany lot. Zastosowanie w w/w rywalizacji ma
Regulamin Współzawodnictwa o Generalne Mistrzostwo Polski.
Nagrody otrzymują:
Miejsce 1-3 puchar i dyplom, Przodownicy do 10-go otrzymują medale i
dyplomy
III. Kategoria INTERMISTRZOSTWO
Rozegrana zostanie z 8 lotów, mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5
gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii.
Gołębie seryjne winne być koszowane jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5
pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie.
Nagrody otrzymują:
Miejsce 1-3 puchar i dyplom

IV. Mistrzostwo Oddziału Gołębie Roczne
Metoda tradycyjna z całości spisu. W lotach gołębi rocznych obowiązuje suma
punktów zdobytych zmienną serią 3 najszybszych gołębi rocznych hodowcy z 8
lotów konkursowych (bez lotów maraton). O tytule zdobycia Mistrzostwa
Oddziału decyduje najwyższa suma punktów zdobytych przez hodowcę.
Nagrody otrzymują:
Miejsce 1-10 puchar i dyplom.
V. Kategoria – Derby w lotach gołębi dwuletnich w 2021 roku.
Zastosowanie w w/w rywalizacji ma Regulamin Współzawodnictwa
Olimpijskiego o Mistrzostwo Polski „Derby” w lotach gołębi dwuletnich. (nie
jest wymagany komplet konkursów)
System nagradzania:
1- 3 miejsca Puchar i dyplom
4 - 10 miejsca Medal i dyplom
VI. Najlepsze lotniki/lotniczki Oddziału gołębie dorosłe
Metoda tradycyjna bez względu na wiek. Najlepsze lotniki w metodzie
tradycyjnej z podziałem samce samice (decyduje w kolejności: ilość konkursów,
suma punktów, coeficjent)
Nagrody otrzymują:
Samce Miejsce 1-3 lotnik - puchar i dyplom, do 6 miejsca dyplom
Samice Miejsce 1-3 lotniczka -puchar i dyplom, do 6 miejsca dyplom
VII. Najlepsze lotniki/lotniczki roczne.
Najlepsze lotniki w metodzie tradycyjnej gołębi rocznych z podziałem na płeć 3 samce oraz 3 samice (decyduje w kolejności: ilość konkursów, suma punktów,
coeficjent,)
Nagrody otrzymują:
Samce Miejsce 1-3 lotnik - puchar i dyplom
Samice Miejsce 1-3 lotniczka -puchar i dyplom

VIII. Mistrzostwo Oddziału – gołębie dorosłe z 50-tki na spisie
Kat. sportowe A,B,C,D,E-Maraton i Roczne
Aby zdobyć nagrody w poszczególnych kategoriach , hodowca musi spełnić
następujące warunki:
1. Kat. A – 5 lotów od 95 do 420 km. Zgłosić 6 gołębi, które zdobyły po 3
konkursy. Razem 18 konkursów .
2. Kat. B – 5 lotów od 285 do 630 km. Zgłosić 5 gołębi, które zdobyły po 3
konkursy. Razem 15 konkursów.
3. Kat. C – 5 lotów powyżej 475 km. Zgłosić 4 gołębie, które zdobyły po 3
konkursy. Razem 12 konkursów.
4. Kat. D – Suma kategorii A,B,C
5. Kat. E – Maraton – 3 loty powyżej 700 km. Zgłosić 3 gołębie, które zdobyły po
2 konkursy. Razem 6 konkursów.
Kat. Roczne drużynowo 4 gołębie po 5 konkursów w której uczestniczą gołębie
z całego spisu. O kolejności decyduje suma coeficjentów.
Hodowca w danej kategorii A,B,C,D, E-Maraton i Roczne może zgłosić tylko
jedną drużynę. Określony lot może być zaliczony gołębiowi tylko do jednej
kategorii. O pozycji na liście nagród decyduje najmniejszy coeficjent i limit
konkursów poszczególnych drużyn.
Gołębie roczne mogą brać udział w kategoriach z punktów 1-5 na zasadach w
nich określonych oprócz „swoich” rywalizacji.
W kategoriach A, B, C,D, E-Maraton i Roczne nagrody otrzymują:
Miejsce 1-3 – puchar i dyplom .
Miejsca 4-5 dyplom
IX. Najlepsze Lotniki Kat. Sportowe ( bez względu na płeć z całego spisu) A, B,
C i E – Maraton. Lotniki w/w kategoriach muszą spełnić następujące warunki:
Kat. A – 3 konkursy z 5 lotów od 100 do 400 km.
Kat. B – 3 konkursy z 5 lotów od 300 do 600 km.
Kat. C – 3 konkursy z 5 lotów powyżej 500 km.
Kat. E-Maraton – 2 konkursy z 3 lotów powyżej 700 km.

W rywalizacji na najlepszego lotnika udział biorą gołębie, które zgłoszone
zostały w drużynach do poszczególnych kategorii oraz gołębie, które hodowcy
zgłoszą indywidualnie. Określony lot, może być zaliczony gołębiowi tylko do
jednej kategorii. O lokacie na liście zdecyduje najmniejszy coeficjent.
We wszystkich kategoriach najlepsze lotniki otrzymują:
Miejsce 1-3 lotnika - puchar i dyplom , Miejsce 4-5 dyplom
X. Mistrzostwo Oddziału gołębi młodych metoda tradycyjna z całości spisu.
W lotach gołębi młodych obowiązuje suma punktów zdobytych zmienną serią 7
najszybszych gołębi hodowcy z 5 lotów. O tytule zdobycia Mistrzostwa Oddziału
decyduje najwyższa suma punktów zdobytych przez hodowcę.
Nagrody otrzymują:
Miejsce 1-10 puchar i dyplom, Przodownicy do 15–go otrzymują dyplomy
Z każdego lotu konkursowego 3 pierwsze gołębie otrzymują dyplom
XI. Lotnik gołębi młodych metoda tradycyjna
Miernikiem w obliczeniu jest ilość zdobytych konkursów. W przypadku równej
ilości konkursów o pozycji na liście nagród zdecyduje ilość zdobytych punktów
przez danego lotnika.
Nagrody otrzymują:
Najlepszy lotnik miejsce 1-3 otrzyma puchar i dyplom, miejsce 4-5 dyplom
XII. Mistrzostwo Oddziału gołębi młodych – Kat. MP
W której udział biorą gołębie umieszczone na spisie do 50 szt. Mistrzostwo
rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty zdobywa maks.
8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne winny być koszowane jako 15
pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w
mistrzostwie. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez
gołębie seryjne ( maks. 8 szt.) z 3 wybranych przez Hodowcę lotów z 5
organizowanych.
Nagrody otrzymują:
Miejsce 1-3 – puchar i dyplom
Miejsce 4-10 medal i dyplom

XIII. Najszybszy Lotnik Kat. MP Młode
W rywalizacji na najszybszego lotnika udział biorą gołębie, które zdobyły 3
konkursy z 5 lotów i zostały zgłoszone przez hodowcę indywidualnie. O lokacie
na liście zdecyduje najmniejszy coeficjent.
Nagrody otrzymują:
Najlepszy lotnik miejsce 1-3 otrzyma puchar i dyplom
Miejsce 4-5 dyplom
XIV. Super-Mistrz Oddziału
Super Mistrzem Oddziału zostanie hodowca który na lotach gołębi dorosłych i
młodych (metoda tradycyjna) z całości spisów, zdobędzie razem najwyższą
sumę punktów, hodowca może opuścić dowolną ilość lotów.
Super Mistrz –Miejsce 1-5 puchar i dyplom
Przodownicy do 10-go otrzymują dyplom.
XV. Przepisy końcowe
Regulamin współzawodnictwa lotowego i nagradzania Oddziałowego
obowiązkowo wywiesić na punktach wkładań oraz podać do wiadomości na
stronie internetowej Oddziału.
Zarząd Oddziału poinformuje wszystkich hodowców o weryfikacji wyników do
poszczególnych kategorii po ostatnim locie konkursowym gołębi dorosłych.
Wszystkich hodowców zobowiązuje się do przestrzegania
REGULAMINU LOTOWO-ZEGAROWEGO.

Zarząd Oddziału

