Regulamin PZHGP Okręg Olsztyn na 2019 rok.
Zasady współzawodnictwa lotowego i nagradzania hodowców PZHGP Okręgu
Olsztyn, które zostały uchwalone w dniu 10 marca 2019 roku przez Okręgowe
Walne Zebranie Delegatów i będą obowiązywały w sezonie lotowym 2019 r.

Rozdział I
Mistrzostwa sezonu gołębi dorosłych zostaną wyłonione z 14 lotów
zorganizowanych w terminie 27-04-2019r. do 28-07-2019r. Hodowcy uczestniczą
jedną drużyną zgłoszoną spisem.
- Oddziały zorganizują loty:
3 x 100 km - 299 km po 20 pkt.
5 x 300 km - 499 km po 40 pkt.
4 x 500 km - 699 km po 60 pkt.
2 x powyżej 700 km po 80pkt.
Metody rywalizacji-gołębie dorosłe:
1. Kategoria otwarta (tradycyjna) w której udział biorą wszystkie gołębie
umieszczone na spisie zostanie rozegrana z 14 lotów zorganizowanych
w terminie od 27-04-2019r. do 28-07-2019r. Punkty zdobywa zmienna
seria 5 gołębi z list konkursowych wyliczonych na bazie 1:5
System nagradzania:
1- 3 miejsca Puchar i dyplom 4 - 10 miejsca Medal i dyplom
2. Kategoria GMP z „50” w której udział biorą gołębie umieszczone na
spisie do 50 szt. lub zaznaczona 50 na spisie z całości. Rozegrana
zostanie z 10 lotów i w terminie od 18 maja do 21 lipca. Punkty
zdobywa zmienna seria 5 gołębi z 10 typowanych na dany lot.
Zastosowanie w w/w rywalizacji ma Regulamin Współzawodnictwa o
Generalne Mistrzostwo Polski.
System nagradzania:
1 - 10 miejsca Puchar i dyplom 11 - 20 miejsca Medal i dyplom

3. Kategoria - lotniki tradycyjne z podziałem na płeć, w której udział biorą
wszystkie gołębie umieszczone na spisie. O kolejności decydują:
konkursy, punkty, coeficjent.
System nagradzania:
Samczyki 1 - 5 miejsca Puchar i dyplom 6 - 10 miejsca Dyplom
Samiczki 1 - 5 miejsca Puchar i dyplom 6 - 10 miejsca Dyplom
4. Kategorie - A B C D M drużynowo z 14 lotów w której udział biorą
gołębie umieszczone na spisie do 50 szt. lub zaznaczona 50 na spisie z
całości. O kolejności decyduje suma coeficjentów. Zastosowanie w w/w
rywalizacji ma Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo
Polski w Kategoriach.
System nagradzania: 1 - 5 miejsca Puchar i dyplom
5. Kategoria - lotniki A B C M. 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.
System nagradzania: 1 - 5 miejsca Puchar i dyplom
6. Kategoria – Roczne drużynowo 4 gołębie po 4 konkursy w której
uczestniczą gołębie z całego spisu. O kolejności decyduje suma
coeficjentów.
System nagradzania: 1 - 5 miejsca Puchar i dyplom
7. Kategoria - lotnik roczny bez względu na płeć, w której udział biorą
wszystkie gołębie roczne umieszczone na spisie zostanie rozegrana
z 14 lotów. Decydują: konkursy, punkty, coeficjent.
System nagradzania: 1 - 5 miejsca Puchar i dyplom
Gołębie roczne mogą brać udział w kategoriach z punktów 1-5 na zasadach
w nich określonych oprócz „swoich” rywalizacji.

Rozdział II
1. Mistrzostwo 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 decyduje najwyższa suma punktów zdobytych przez
hodowcę.
- Loty do mistrzostwa okręgu:
1 x powyżej 100 km za 40 pkt.
2 x powyżej 150 km za 40 pkt.
2 x powyżej 200 km za 40 pkt.
System nagradzania:
1- 3 miejsca Puchar i dyplom 4 - 10 miejsca Medal i dyplom
2. Kategoria na zasadach Mistrzostwa Polski, gdzie udział biorą wszystkie
gołębie ze spisu a punkty zdobywa zmienna seria 8 gołębi z 15
typowanych na dany lot. Gołębie seryjne należy koszować jako
pierwsze w systemach ESK, w zegarach tradycyjnych należy je
zaznaczyć na liście startowo-zegarowej. Zastosowanie w w/w
rywalizacji ma Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo
Polski w Lotach Gołębi Młodych. (nie jest wymagany komplet
konkursów)
System nagradzania:
1 - 10 miejsca Puchar i dyplom 11 - 20 miejsca Dyplom
3. Mistrzostwo gołębi młodych – Kat. Olimpijska ”DERBY”. Hodowca
biorący udział w niniejszym współzawodnictwie składa w macierzystym
oddziale w terminie do 10 sierpnia 2019 roku w dwóch egzemplarzach
spis gołębi obejmujący 15 szt., zaobrączkowanych obrączką rodową
olimpijską „Derby”. Po zakończeniu lotów gołębi młodych w 2019 roku,
hodowca zgłasza 5 najszybszych gołębi ujętych na spisie o to
mistrzostwo, o najniższym coefficiencie, które zdobyły po 4 konkursy
spośród 5 lotów (nie jest wymagany komplet konkursów).
System nagradzania:
1- 3 miejsca Puchar i dyplom 4 - 10 miejsca Medal i dyplom

4. Kategoria - lotnik młode (metoda tradycyjna) - udział biorą wszystkie
gołębie koszowane na dany lot decydują: konkursy, punkty, coeficjent.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar i dyplom

Rozdział III
Terminy i rodzaje dokumentów które należy przesłać do Wiceprezesa do
spraw lotowych Okręgu.
1. Do 15-12-2018r. plany lotów zagranicznych z podaniem daty,
miejscowości i przybliżonej ilości gołębi.
2. Do 15-04-2019r.spisy gołębi dorosłych 1 egz. z całości i 2 z „50” w tym
oryginał wersja papierowa i elektroniczna, plany lotów 3 egzemplarze z
zaznaczeniem Kategorii, Intermistrzostwa i GMP. Wykazy punktów
przyjęcia gołębi na loty, zamykania i otwierania zegarów z podaniem dat i
godzin prac komisji. Wykazy członków komisji Lotowej i Zegarowej.
3. Listy konkursowe do 14 dni po odbytym locie (dorosłe i młode).
4. Do 10-08-2019r.spisy gołębi młodych 3 egzemplarze oraz plany lotów 3
egzemplarze.
5. Do 31-08-2019r.zbiorcze zestawienie wyników gołębi dorosłych do
okręgu, regionu i MP. Data weryfikacji wyników zostanie podana w
późniejszym terminie. Szczegółowe przepisy nie ujęte w regulaminie
okręgu zawarte są w regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Główny
PZHGP.
Regulamin współzawodnictwa lotowego i nagradzania obowiązkowo
wywiesić na punktach wkładań oraz podać do wiadomości na stronie
internetowej Oddziału.
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