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Wewnętrzny Regulamin Okręgu Kalisz na 2021 r. 
                                              

 

1. Spisy gołębi dorosłych zaliczane  do GMP  i kategorii wydrukowane przez 

obliczeniowców  Zarządy Oddziału złożą do Okręgu w terminie do                       

18 kwietnia 2021 r. w jednym wykonaniu plus plan lotów z zaznaczeniem 

kategorii lotów oraz te same spisy i plany lotów należy przesłać w formie 

elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy 

pzhgp.kalisz@onet.pl 

 

Spisy muszą  być opieczętowane  i podpisane przez dwóch członków Zarządu. 

 

2. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się przeniesienie 

wypuszczenia gołębi do poniedziałku, pod warunkiem że koszowanie gołębi 

odbędzie się w zaplanowanym terminie. 

 

3. Spisy gołębi  młodych  zaliczane  do MP wydrukowane przez  

obliczeniowca  Zarządy Oddziałów złożą  w Zarządzie Okręgu wraz z planami 

lotów w formie papierowej i elektronicznej do 31 lipca 2021 r., 

  (spisy powinny być  opieczętowane i podpisane przez dwóch członków zarządu ), 

plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii "A" zaliczane do 

MP 

 

4. Zarządy Oddziałów do 15 kwietnia prześlą  do Okręgu informację o 

punktach  wkładań gołębi które znajdują się w Oddziele.  

W zestawieniu należy dokładnie określić adres i współrzędne geograficzne 

miejsca koszowania.  

 

5. Mistrzostwo Okręgu Kalisz zostanie rozegrane w kategoriach 

A,B,C.D,M,GMP, INTER i DERBY DWULETNIE 

 

6. Mistrzostwo gołębi młodych Okręgu Kalisz zostanie rozegrane w 

kategoriach MP oraz mistrzostwo – 5 gołębi z 3 konkursami z całości ( dawne 

GMP ) i  mistrzostwo –     10 z całości. 

7. Super puchar Okręgu Kalisz 

 

8. Punkty o mistrzostwo Okręgu Kalisz w lotach gołębi młodych; 

 

  - lot pierwszy pow. 100 km.   20 pkt. 
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  - lot drugi                      20 pkt. 

  - lot trzeci                      20 pkt. 

  - lot czwarty            20 pkt. 

 

9. Do wszystkich mistrzostw obowiązują listy konkursowe wyliczone na    

bazie 1 : 5 (20%) 

 

10. Listy konkursowe obowiązkowo Oddziały przesyłają w terminie do 14 dni 

od daty lotu drogą elektroniczną. 

Natomiast kserokopię potwierdzenia odlotu należy dostarczyć przed 

następnym lotem do V-ce Prezesa ds. lotowych  Okręgu w formie elektronicznej. 

 

11. Wyniki i potwierdzenie odlotu drogą elektroniczną należy przesyłać na adres 

pzhgp.kalisz@onet.pl, tytuł e-maila z wynikami powinien wyglądać następująco 

„Wyniki – odział - nr lotu” np. „Wyniki – Kępno - lot nr 4”.  Wyniki należy 

wysyłać w formacie „.PDF”. 

 

12. O każdym starcie gołębi z planowanych lotów Oddziały informują              

V-ce Prezesa d/s Lotowych Okręgu  w ciągu 5 min. od momentu wypuszczenia 

gołębi za pomocą wiadomości SMS. 

Wiadomość powinna zawierać nazwę Oddziału, miejscowość startu, godzinę 

startu i nr tel. osoby potwierdzającej odlot gołębi.  

 

13. Na 7 dni przed  weryfikacją w Okręgu Oddziały przygotują zestawienia 

zbiorcze swoich hodowców w poszczególnych kategoriach i zestawienia lotników 

w poszczególnych kategoriach. Zostaną one komisyjnie otwarte w Zarządzie 

Okręgu i na tej podstawie Odziały przygotują dokumentację od  hodowców  na 

weryfikację w Okręgu.  

 

14. Oddziały moją obowiązek przeprowadzenia co najmniej dwóch kontroli u    

3 najlepszych  hodowców  z przylotu gołębi i na punkcie wkładań. O wszystkich 

kontrolach należy poinformować co najmniej 30 minut  przed kontrolą                  

V-ce Prezesa do Spraw Lotowych Okręgu. 

 

15. Protokół z  przeprowadzonych  kontroli przylotu gołębi należy dołączyć do 

dokumentacji  lotowej  (natomiast ksero po kontroli przesłać do                             

V-ce Prezesa d/s Lotowych  Okręgu ). 

 

16. W sytuacjach nieopisanych obowiązują przepisy PZHGP. 

Zwraca się uwagę Zarządom Oddziałów na stosowanie się do aktualnego 

regulaminu PZHGP na 2021 rok 
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17. Nagrody Polotowe 

 

Puchary otrzymują:  
mistrzowie i wicemistrzowie w kategoriach A,B,C,D.M , GMP, INTER i MP 

gołębi młodych i „Derby” dwuletnie 

 

Puchary otrzymują: 
 trzy najlepsze gołębie w kategoriach A,B,C,D.M   kat A młode   

 

Puchary otrzymują : 
 mistrzowie i wicemistrzowie w 2 mistrzostwach seryjnych gołębi młodych 

 

Puchary otrzymują : 

 mistrz i wicemistrzowie w kategorii super puchar Okręgu Kalisz 

 

Dyplomy otrzymują: 
 mistrzowie ,wicemistrzowie oraz 27 przodowników w kategoriach A,B,C,D.M, 

GMP i MP Gołębi Młodych i „Derby” 

 

Dyplomy otrzymują: 
 pięć najlepszych gołębi w kategoriach A,B,C.D,M, GMP i MP gołębi młodych   

 

Dyplomy otrzymują: 
 mistrzowie, wicemistrzowie i 27 przodowników w 2 mistrzostwach seryjnych 

gołębi młodych. 

 

Za  Zarząd  Okręgu 
 

 

                  Prezes                   V-ce Prezes d/s Lotwyych 

            Ireneusz Zwierz                       Liebner Wojciech 

 

 


