
Regulamin Lotu Gołębi Młodych z miejscowości Nienburg 24.09.2016

1. Organizatorem lotu jest sekcja Witnica, która również zapewnia transport gołębi na lot. Patronat nad 
lotem objął Zarząd Okręgu Gorzów Wlkp.

2. Każdy hodowca, który jest z Okręgu Gorzów Wlkp,  może wziąć udział w locie gołębiami, które zostały 
zgłoszone na spisach młodych w macierzystym oddziale w sezonie 2016.

3. Wkładanie gołębi odbędzie się na punkcie koszowym w Witnicy ul.Ogrodowa (garaże) dnia 23.09.2016 od
godz. 15:00 do 17:30. Otwarcie zegarów odbędzie się również w Witnicy dnia 24.09.2016 godz. 19 :00. W
przypadku niewyczerpania konkursu w dniu lotu otwarcie zegarów odbędzie się dnia 25.09.2016 godz. 
17:00.

4. Jeżeli w locie udział będą brali hodowcy z min. trzech oddziałów to zostanie sporządzona lista okręgowa 
na bazie 20%, a punkty z lotu liczone będą max. 20 pkt. ze spadkiem do 16 pkt. 

5. Każdy hodowca może wysłac nieograniczoną ilośc gołębi, ale typuje tylko jedną drużynę 15 sztuk gołębi, 
którą koszuje jako 15 pierwszych na antenę wkładaniową. Obowiązuje seria z 15/5.

6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w dniu lotu organizator może skrócic odległośc 
lotu, lub przełożyc wypuszczenie gołębi na następny dzień.

7. Hodowca obowiązkowo musi zgłosic chęc uczestnictwa w locie do dnia 21.09.2016 (środa) do kol. Pawła 
Kucharskiego Tel: 607095156.

8. Przy organizacji lotu i sporządzeniu dokumentacji lotowej ma zastosowanie Regulamin Lotowo-Zegarowy 
uchwalony w dniu 21.11.2015, wraz z załącznikami : instrukcją wkładania gołębi na lot na punkcie 
wkładań, instrukcją nastawienia zegarów oraz instrukcją otwierania zegarów. Wszelkie sporne sytuacje 
rozstrzyga organizator lotu.

9. Opłata za każdego wysłanego gołębia na lot wynosic będzie 10 zł. , a płatne będzie przy wkładaniu gołębi 
w dniu lotu dla skarbnika. Wszystkie wysłane gołębie na lot biorą udział w nagrodach indywidualnych i 
drużynowych. 

10. Nagrody, transport, impreza wyliczone są przy obsadzie 1200 sztuk gołębi, jeżeli będzie mniej gołębi to 
nagrody zostaną pomniejszone, a jeżeli będzie więcej gołębi to nagrody zostaną zwiększone. W 
przypadku małego zainteresowania lotem przez hodowców lot z miejscowości Nienburg zostanie 
odwołany.

a) Nagrody indywidualne 

1. Miejsce 500 zł + puchar 

2. Miejsce 400zł + puchar 

3. Miejsce 300zł + puchar

4. Miejsce 250zł 

5. Miejsce 200zł



6. Miejsce 150zł

7. Miejsce 150zł

8. Miejsce  100zł

9. Miejsce 100zł

10. Miejsce 100zł

b) Nagrody drużynowe

1. Seria  700zł + puchar

2. Seria  600zł + puchar

3. Seria  500zł + puchar

4. Seria  400zł

5. Seria  300zł

6. Seria  200zł

7. Seria  150zł

8. Seria  150zł

9. Seria  150zł

10. Seria  150zł

11. Seria  100zł

12. Seria  100zł

13. Seria  100zł

14. Seria  100zł

15. Seria  100zł

11. Wszyscy hodowcy, którzy zdobędą nagrody jak również ci hodowcy, którzy włożą min.10 
gołębi na lot zostaną zaproszeni na imprezę wraz z uroczystym wręczeniem nagród. Impreza 
odbędzie się dnia 08.10.2016 od godz. 16:00 do godz. 02:00 w Agro-Andrus Białczyk 16. 



Skład Komitetu Organizacyjnego 

Paweł Kucharski- przewodniczący 

Tadeusz Grabowski- skarbnik

Andrzej Aleksanderek- sekretarz 

Andrzej Zięba- członek

Zenon Perkowski- członek

Ryszard Jaskólski- członek

Andrzej Buczkowski- członek 


