
Olsztyn 21-10-2015r. 

Polski Związek Hodowców 
    Gołębi Pocztowych 
       Okręg Olsztyn 

 

Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Olsztyn 2015 

 

 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Olsztyn z siedzibą w 

Iławie informuje, że organizatorem okręgowej wystawy gołębi pocztowych jest Oddział 

Biskupiec. 

Wystawa odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2015 roku w Biskupcu, ul. Przyjaciół Broni  

 

            Przyjęcie gołębi na wystawę dnia 05-12-2015r. w godzinach 7.00-9.00 miejsce jw. 

Dostarczając gołębie na wystawę należy uiścić opłatę w wysokości 6 zł od każdego wcześniej 

zgłoszonego deklaracją  gołębia. Podpisane i ostemplowane przez Zarząd Oddziału deklaracje 

wystawowe gołębi /wzór przekazany przedstawicielom oddziałów/ wraz z kompletem list 

konkursowych za lata 2014-2015, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 

10.11.2015r na adres: 

V-ce Prezes ds. Lotowych 

Marcin Uhryn 

Ul. Ogrodowa 34 

11-042 Jonkowo 

 

             Wręczenie nagród hodowcom za osiągnięte wyniki w lotach oraz na wystawie w 

rywalizacji Okręgu Olsztyn nastąpi około godziny 12.00 dnia 06-12-2015r. 

             Po wręczeniu nagród będą wydawane gołębie uczestniczące w wystawie 

wytypowanym przez oddziały przedstawicielom. 

Zarząd Okręgu Olsztyn apeluje do Zarządów Oddziałów o rozreklamowanie naszej wystawy w 

jak najszerszym gronie hodowców i miłośników gołębi. 

 

Za Zarząd Okręgu 

 

 

 

 



   Polski Związek Hodowców                                                                                                                                    Olsztyn 21-10-2015r. 
         Gołębi Pocztowych 
             Okręg Olsztyn 

 

Regulamin Wystawy Okręgowej 

 

Obowiązują następujące kategorie: 

- Kategoria Standard- samczyki 
 

Konkursy zdobyte w latach 2014 i 2015 – łącznie 2500 kkm, uzyskanych 

na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km i przy minimum 250 gołębiach 

uczestniczących w locie. W 2015 roku należało uzyskać minimum 30% 

kilometrażu (750kkm). 

 

- Kategoria Standard- samiczki 

 

Konkursy zdobyte w latach 2014 i 2015 – łącznie 2000 kkm, uzyskanych 

na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km i przy minimum 250 gołębiach 

uczestniczących w locie. W 2015 roku należało uzyskać minimum 30% 

kilometrażu (600kkm). 

 

- Kategoria Standard- Samczyki – Młode 2015 

 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2015 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km 

przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach. 

 

- Kategoria Standard – Samiczki – Młode 2015 

 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2015 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km 

przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach. 

 

- Kategoria Sport – A,B,C,D,E Maraton, F,G,H 

 

Gołębie sklasyfikowane według najmniejszego coeficjentu, uzyskanego w 

latach 2014 i 2015 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. 



KRYTERIA SPORTOWE 

 

- na dwa lata 

Odległość 
Ilość 

konkursów 

Ilość 
uczestniczących 

gołębi 

Minimalna 
liczba 

hodowców 

Łączny 
minimalny 

przelot (km) 

Konkursy 
na bazie 

A 
100-400 km 

10 250 20 1200 1:5 

B 
300-600 km 

8 250 20 2400 1:5 

C 
Ponad 500 km 

6 250 20 3000 1:5 

D 
100-400 km 
300-600 km 

Ponad 500 km 

11 konk. 
3-5 
2-6 
1-3 

 
250 
250 
250 

20 
20 
20 
20 

 
 

3500 

 
1:5 
1:5 
1:5 

E Maraton 
4 konk. na 

2 lata 
250 50 2800 1:5 

 

- konkursy zdobyte w 2015 roku 

 

Odległość 
Ilość 

konkursów 

Ilość 
uczestniczących 

gołębi 

Minimalna 
liczba 

hodowców 

Łączny 
minimalny 

przelot 
(km) 

Konkursy 
na bazie 

F 
Ponad 100 km 
gołębie młode 

3 250 20 300 1:5 

G 
Ponad 100 km 

(roczne) 
5 250 20 500 1:5 

H 
Ponad 300 km 

(gołębie 
dorosłe) 

6 250 20 1800 1:5 

 

- Kategoria Sport – wyczyn 

  

Gołębie sklasyfikowane według najwyższej ilości konkursokilometrów 

uzyskanych w latach 2014 i 2015 z list konkursowych sporządzonych na 

bazie 1:5. 

 



 

KLASY WYSTAWOWE OKRĘGOWE 

 

 Sport 1/2 – Kategorie A , B , C , E Maraton  

 

Gołębie, które w 2015 roku zdobyły połowę wymaganych konkursów  z 

tabel powyżej – odpowiednio : Kat A-5 konk. Kat B-4 konk. Kat C-3 konk. 

Kat E Maraton-2 konk. 

 

Kategoria – Gołębie Młode Open 
 

Samce i samice rocznika 2015 bez wyniku sportowego. 

W kategoriach A B C M podajemy coef. 

 

 

 

Nagrody w klasach Okręgowych 

 

 

- za sport w kategoriach 1/2 A, B, C, E Maraton /bez względu na płeć/ 

- 1-3 miejsca nagroda pieniężna i dyplom 

1 nagroda = 40 zł, 2 nagroda = 30 zł, 3 nagroda = 20 zł. 

- za pokrój 1 miejsce / samczyk i samiczka / nagroda pieniężna w kwocie 

30 zł i dyplom 

-za 2 i 3 miejsce / samczyki i samiczki / dyplom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



System Nagradzania 
 

W kategoriach A , B , C , D , E Maraton , F , G , H , Sport-wyczyn 

 
- za sport bez względu na płeć po 3 gołębie – nagroda pieniężna i dyplom ( 40 zł, 30 

zł, 20 zł) 

- za pokrój 1 miejsce /samiec i samica / - nagroda pieniężna(30 zł) i dyplom, 

     2 i 3 miejsce - dyplom      

- kategoria Standard po 5 samców i 5 samiczek – nagroda pieniężna i dyplom ( 50 zł, 

40 zł, 35 zł, 30 zł, 25 zł) 

- kategoria Standard Młode  po 2 samce i 2 samiczki – nagroda pieniężna i dyplom      

( 30 zł, 20 zł) 

 

W kategoriach Sport – A, B, C, D, E Maraton oraz 1/2 A, B, C, E Maraton i Gołębi 

Młodych podajemy tylko limit konkursów dla danej kategorii, oraz pozostałe dane 

zawarte w deklaracji wystawy. 

 

W pozostałych kategoriach wystawowych podać należy wszystkie zdobyte przez 

gołębia konkursy i dane zawarte w deklaracji. 

 Zarząd Okręgu Olsztyn dokona wyboru Reprezentacji Okręgu  na wystawę 

Ogólnopolską, która zostanie wyeksponowana w wydzielonym miejscu sali 

wystawowej. 

  

Hodowcy, których gołębie zakwalifikują się na wystawę Ogólnopolską (dotyczy 

również gołębi rezerwowych) zobowiązują się do przygotowania i dostarczenia gołębi 

w terminie na punkt wyznaczony przez Zarząd macierzystego oddziału. 

 

Hodowca za powyższe czynności otrzyma 50 zł za każdego gołębia. 

  

Zarządy są odpowiedzialne za dostarczenie gołębi z własnego oddziału, 

zakwalifikowanych do reprezentacji Okręgu na wystawę Ogólnopolską na 

wyznaczony okręgowy punkt zborny.  

  

Dostarczyć należy również gołębie rezerwowe. 

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Okręgu dnia 21-10-2015 roku. 

 

 

Za Zarząd Okręgu 


