
 

Karpicko 17.03.2018 r. 

Komunikat nr 1/18 
Zarządu Oddziału PZHGP Grodzisk Wlkp. 

Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Zarządu z delegatami w dniu 25.02.2018 r. 
oraz w oparciu o regulamin PZHGP lotowo - zegarowy, podaję warunki 
współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału Grodzisk Wlkp. na 2018 rok: 

I. 

1) Współzawodnictwa oddziałowe będzie liczone z całości spisanych gołębi 
dorosłych na spisie w kategoriach: Open A, B, C, D, Maraton, Mistrzostwo 
Rocznych a z pięćdziesiątki Oddziałowa Liga Lotowa, GMP i Intermistrzostwo 
2018r. 

Współzawodnictwo oddziałowe w lotach gołębi młodych liczone z całości 
spisanych gołębi młodych na spisie w kategoriach: Liga Oddziałowa, 
Mistrzostwo Polski Młodych, Mistrzostwo Open i Super Mistrzostwo 
Oddziałowe. 

2) Współzawodnictwo oddziałowe gołębi dorosłych w kategoriach będzie liczone 
z list sekcyjnych tylko do 400 km z list oddziałowych od 100-500 km w lotach 
od 500-700 km z list oddziałowych i rejonowych, pow. 700 km z list 
Oddziałowych, Rejonowych, Okręgowych. 

Po odbytych lotach hodowca może wybrać konkurs jeden do danej kategorii z 
listy konkursowej na której ma korzystniejszy wynik. Współzawodnictwo 
gołębi młodych liczone wg. listy oddziałowej. Lista sekcyjna tylko do wystaw. 

II. Współzawodnictwo goł ębi dorosłych 

1) Mistrzostwo Open: 

Trzy najszybsze gołębie hodowcy z 14lotów według coefficientów, 
o wyższej lokacie decyduje najniższy coefficient.  

2) Liga Lotowa: 

Obowiązuje seria 10 pierwszych gołębi w lotach od 100 – 400 km, 
seria 7 pierwszych gołębi w lotach od 500 - 700 km, powyżej 700 
km seria 5 pierwszych gołębi. O wyższej lokacie na liście decyduje 
suma punktów po 14 lotach. 

 3) Intermistrzostwo wg regulaminu Polski: 

Do serii koszujemy 5 gołębi jako pierwsze z dziesiątki typowanych 
do GMP. Punkty zdobywają trzy pierwsze gołębie z sześciu 
wybranych lotów z 11 lotów odbytych od 12 maja w ramach GMP i 
tak trzy loty od 300 – 500 km, dwa loty od 500 -700, jeden lot 
powyżej 700 km. Pozostałe warunki zgodnie z regulaminem 
Intermistrzostwo. 



 

4) Kategoria „A”: 

Sześć gołębi po 3 konkursy w lotach od 100 – 400 km, minimum na 
gołębia 600 km. O lokacie decyduje najniższy ceoficjent. Max. 7 
lotów. 

5) Kategoria „B”: 

Pięć gołębi po 3 konkursy w lotach od 300 – 600 km. Minimum 
1200 km na gołębia. O lokacie decyduje najniższy ceoficjent. Max. 
7 lotów. 

6) Kategoria „C”: 

Cztery gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Minimum 
1500 km na gołębia. O lokacie decyduje najniższy ceoficjent. Max. 
7 lotów. 

7) Kategoria „D”: 

Suma zdobytych konkursów w Kat.”A”+”B”+”C”. Łącznie 45 
konkursów. O lokacie decyduje suma najniższych coefficient. 

8) Kategoria „Maraton”: 

Trzy gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Minimum 
1400 k km na gołębia z listy oddziałowej, okręgowej (rejonowej). 
Zdobyty konkurs przez gołębia z listy oddziałowej, rejonowej, 
okręgowej może być zaliczony tylko do jednej kategorii o wyższej 
lokacie na liście decyduje najniższy coefficient. Max. 7 lotów. 

9) Generalne Mistrzostwa Polski: wg. Regulaminu Mistrzostwa Polski zgodnie z 
regulaminem GMP 

O wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne 
w ilości 5 szt. z siedmiu wybranych prze hodowcę lotów ujętych w 
planie lotów od 19 maja do 22 lipca z 10 lotów wg. zasad: 

 3 loty od 300-500 km punktacja 50 punktów 

 3 loty od 500-700 km punktacja 65 punktów 

 1 loty powyżej 700 km punktacja 80 punktów 

Obowiązuje lista konkursowa na bazie 1 – 4 czyli obejmujących 
25% konkursów z ogólnej ilości. 

Obowiązuje lista konkursowa oddziałowa w lotach od 300-500 km 
Oddziałowa lub rejonowa w lotach od 500-700 km 
Oddziałowa, Rejonowa, Okręgowa w lotach powyżej 700 km 

10) Kategoria gołębi rocznych: 



 

Cztery gołębie roczne z pięcioma konkursami w lotach powyżej 
100 km. Wybrane z wszystkich planowanych lotów. O wyższej 
lokacie decyduje najniższy coefficient z całości spisu. 

III. Współzawodnictwo goł ębi młodych 

1) Liga lotowa: 

Obowiązuje seria 10 pierwszych gołębi z całości w lotach od 100 
do 400 km. O wyższej lokacie decyduje suma punktów po 6 lotach. 

2) Mistrzostwo „Open”: 
Trzy najszybsze gołębie hodowcy z 6 lotów według coefficientu.  
O wyższej lokacie na liście decyduje najniższy coefficient – z 
całości spisu. 

3) Mistrzostwa młodych wg. Regulaminu Mistrzostwa Polski z całości spisu. 
Plan lotów o mistrzostwo Polski gołębi młodych zawiera 
maksymalnie cztery loty konkursowe. Na każdy lot hodowca typuje 
piętnaście gołębi z całości wkładanych koszując je jako pierwsze 
zaznaczając odpowiednim znakiem. Punkty do listy konkursowej 
zdobywa osiem pierwszych gołębi z piętnastki typowanej. O 
kolejności lokat decyduje suma punktów uzyskana przez 
poszczególne gołębie seryjne zaliczane do współzawodnictwa z 
wybranych trzech lotów. Punktacja na dany lot wynosi 40 punktów 
ze spadkiem 20%. 

4) Super Mistrzostwo Oddziałowe gołębi młodych: 
Cztery gołębie z najwyższą ilością konkursów po odbytych 6 lotach 
z listy oddziałowej. O lokacie decyduje suma konkursów o 
najniższym coefficientem z całości spisu. 

IV. Nagrody 

Zgodnie z uchwałą walnego zebrania delegatów kwotę nagród w wysokości 4000 zł 
zarząd oddziału podzielił 600 zł na nagrody oddziałowe a po 1700 zł na sekcję Grodzisk 
Wlkp. i Wolsztyn. 

1. Mistrzowie i wice mistrzowie oddziału w zwycięskich konkurencjach 
intermistrzostwie i lidze lotowej otrzymują puchary. 

2. Najlepszy lotnik w gołębiach dorosłych i młodych otrzymuje puchar. 

Zarząd PZHGP – Oddziału Grodzisk Wlkp. życzy wszystkim członkom udanego 
sezonu lotowego 2018r. oraz zdobywania dużo konkursów mistrzowskich. 

Za Zarząd 

Sekretarz PZHGP        Prezes PZHGP 
      Oddziału Grodzisk Wlkp.         Oddziału Grodzisk 
Wlkp. 

Zygmunt Maśnica       Janusz Popiół 



 

Karpicko 17.03.2018r. 
 

Komunikat nr 2/18 
Zarządu PZHGP Oddziału Grodzisk Wlkp. 

Godziny odjazdu kabiny z poszczególnych punktów wkładań w sekcji: 

 
L.P. Punkt wkłada ń 

sekcja 
Loty 100-200 

km 

Przed dniem 
lotu 

Loty 200-
400 km 
Przed 

dniem lotu  

Loty powy żej 
500 km. Dzień 
przed lotem 

Loty powy żej 700 
km. Dwa dni 
przed lotem 

1 Grodzisk 19:30 18:15 17:00  

2 Wolsztyn 20:30 19:00 17:30  

 

Lot kategorii maraton - termin odjazdu kabiny ustalony zostanie odrębnym komunikatem 
w ramach połączonych oddziałów. 

Godziny nastawienia i otwarcia zegarów 

 
Lot 100-200 km Loty 200-400 km Lot powy żej 500 km L.P

. 
Punkt 

wkłada ń 
sekcja Nastawienie Otwarcie Nastawienie Otwarcie Nastawienie Otwarcie 

1 Grodzisk 19:00 18:00 18:00 18:00 18:00 20:00 

2 Wolsztyn 20:00 18:00 19:00 18:00 18:00 20:00 

Loty kategorii maraton otwarcie zegarów godzina 22:00 

Za Zarząd 

Sekretarz PZHGP        Prezes PZHGP 
      Oddziału Grodzisk Wlkp.         Oddziału Grodzisk 
Wlkp. 

Zygmunt Maśnica       Janusz Popiół  


