
 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 

OKRĘG WŁOCŁAWEK 

    87-600 Lipno, Ciasna 1/3 
        tel. 693 430 600 

        wloclawek.okregpzhgp.pl 

             Nr konta: 43 1020 5170 0000 1902 0061 9668 

 

Wymagania i zasady współzawodnictwa w mistrzostwach Okręgu. 

§ 1 

Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach Okręgu Włocławek i Mistrzostwie Polski jest:  

1. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat do Okręgu w formie bezgotówkowej - 

przelew:  

a. wpłata składki członkowskiej za I półrocze do 23.05  

b. wpłata 50 % przedpłaty na obrączki rodowe do 18.07  

c. wpłata składki członkowskiej za II półrocze do 08.08  

d. wpłata drugiej raty przedpłaty 50% na obrączki rodowe do 17.10  

 

2. Przesłania do sekretariatu Okręgu następujących dokumentów w formie papierowej 

lub elektronicznej:  

a. plan lotów zagranicznych wg. załącznika nr 2 do dnia 15.01 – forma elektroniczna 

tabela Excel  

b. bilans oddziału , rachunek zysków i strat, rozliczenie z okręgiem wg załącznika nr 3  

i 4 do dnia 30.01 – forma papierowa  

c. protokół , uchwały, absolutorium , preliminarz z zebrania walnego oddziału do dnia 

10.03 – forma elektroniczna  

d. plan lotów gołębi dorosłych wg załącznika nr 5 do 20.04.22 – forma elektroniczna – 

PDF  

e. wykaz ogólny hodowców z ilością gołębi na spisach do 20.04.22- forma 

elektroniczna z programu obliczeniowego - PDF  

f. spisy 50 gołębi do Mistrzostwa Okręgu i GMP do 20.04.22 - forma elektroniczna  

i papierowa z programu obliczeniowego - PDF  

g. spisy z całości gołębi do 20.04.22 - forma elektroniczna z programu obliczeniowego 

– PDF  



h. wykaz za I półrocze hodowców wg załącznika nr 6 do 23.05 – wersja elektroniczna 

PDF i EXCEL  

i. plan lotów gołębi młodych wg załącznika nr 7 do 10.08.22 – forma elektroniczna – 

PDF  

j. spisy gołębi młodych do 10.08.22- forma elektroniczna z programu obliczeniowego 

– PDF  

k. lista hodowców do mistrzostw Okręgu i Regionu I oraz MP z lotów gołębi starych –

zestawienie wg załącznika oddział jest zobowiązany dostarczyć wraz  

z dokumentacją na weryfikację wyników w dniu 22.08 w wersji elektronicznej 

EXCEL. Godzina 16:00 (poniedziałek) Włocławek, ul. Działkowa 1. 

l. lista hodowców do mistrzostw Okręgu i Regionu I oraz MP z lotów gołębi młodych 

–zestawienie wg załącznika oddział jest zobowiązany dostarczyć wraz  

z dokumentacją na weryfikację wyników w wersji elektronicznej EXCEL.  

m. wykaz za II półrocze hodowców wg załącznika nr 6 do 29.08 – wersja elektroniczna 

PDF i EXCEL  

Załącznik nr 1 do protokołu z zebrania z dnia 11.03.2022  

Powyższe dokumenty wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników 

lotowych Hodowcom, których dotyczą.  

 

§ 2 

Mistrzostwo GMP:  

1. Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 7 lotów. Loty 

należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 28 maja 2022 roku, 

do 31 lipca 2022 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się 

odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się  

w zaplanowanym terminie ( tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km  

w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym 

wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej 

do godz. 21:00.  

2. Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na 

spisie do GMP (50-ka) i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo 

rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi i winny być one koszowane jako 10 

pierwszych, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 5 pierwszych  

z 25% listy konkursowej.  

3. Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy 

gołąb zdobywa: - 

a. w lotach od 285 do 475 km - 40 punktów,  

b. w lotach od 475 do 700 km - 60 punktów,  

c. w lotach powyżej 700 km - 80 punktów. 



4. W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 

przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej 

wręczone zostaną pamiątkowe puchary, a do 20 przodownika dyplomy.  

 

 

§ 3 

Intermistrzostwo  

1. Plan lotów gołębi do Intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty 

odbyte w weekendy w terminie od 21 maja 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.  

2. Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie 

umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. 

Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do 

współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być 

koszowane jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze 

udział w mistrzostwie.  

3. O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne 

(3 szt.) z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem 

poniższych zasad:  

• 3 loty od 285 do 475 km,  

• 2 loty od 475 do 700 km,  

• 1 lot powyżej 700 km,  
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4. W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 

przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej 

wręczone zostaną pamiątkowe puchary, a do 20 przodownika dyplomy.  

 

 

§ 4 

Mistrzostwo Okręgu w kategoriach  

1. Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu okręgowym na dystansach 

lotowych określonych w kategoriach:  

✓ Kat. A – loty z odległości: 95 – 420 km - krótki dystans;  

✓ Kat. B – loty z odległości: 285 – 630 km - średni dystans;  

✓ Kat. C – loty powyżej 475 km - długi dystans;  

✓ Kat. M –loty powyżej 700 km - Maraton;  

uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym 

regulaminem. W mistrzostwie mogą wziąć udział wyłącznie gołębie umieszczone na 

spisie do GMP (50-ka).  



2. Plan lotów gołębi dorosłych w Kategoriach powinien zawierać loty zaplanowane  

w weekendy od 30 kwietnia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Loty należy zaplanować  

i odbyć wyłącznie w weekendy. Maksymalna ilość zaplanowanych lotów do każdej 

kategorii nie może przekroczyć 6 lotów.  

3. Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca 

zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:  

a. Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 95 – 420 km. Łączny kilometraż na 

jednego gołębia nie mniej niż 360 km.  

b. Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 285 – 630 km. Łączny kilometraż na 

jednego gołębia nie mniej niż 900 km.  

c. Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 475 km. Łączny kilometraż 

na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.  

d. Kat. D – 45 konkursy – suma kategorii A, B, C złożonych do mistrzostwa Okręgu.  

e. Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny 

kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.  

f. Kat. AS – suma 11 konkursów 

✓ lotnik kat A – 3 konk,  

✓ lotnik kat B – 3 konk,  

✓ lotnik kat C – 3 konk,  

✓ lotnik kat M – 2 konk,  

4. W każdej kategorii sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 przodowników. 

Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej wręczone 

zostaną pamiątkowe puchary, a do 20 przodownika dyplomy.  
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§ 5 

Najlepsze lotniki okręgu :  

1. Samiec i samica dorosła – po 1 pucharze , wg liczba konkursów, ceoficjent, kilometraż  

2. Samiec i samica roczne – po 1 pucharze , wg liczba konkursów, ceoficjent, kilometraż  

3. Lotniki w kategoriach Po jeden puchar dla najlepszego lotnika) :  

a. A – 3 konkursy - ceoficjent, kilometraż  

b. B – 3 konkursy - ceoficjent, kilometraż  

c. C – 3 konkursy - ceoficjent, kilometraż  

d. M – 2 konkursy - ceoficjent, kilometraż  

Po jeden puchar dla najlepszego lotnika w każdej kategorii.  

 

 



§ 6 

Mistrzostwo Typowane 8/15 Młodych  

1. Zarządy Oddziałów w terminie do 10.08.22 dostarczą do Zarządu Okręgu w formie 

drukowanej i elektronicznej plan lotów. Na planie lotów muszą być zaznaczone loty do 

tego mistrzostwa opisem „Typowane”.  

2. Plan lotów do tego mistrzostwa powinien zawierać maksymalnie 3 loty w Kategorii "A". 

Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 20 sierpnia 2022 

roku do 25 września 2022 roku. Hodowca biorący udział w niniejszym 

współzawodnictwie składa w macierzystym oddziale spis gołębi młodych w ilości  

z całości. Punkty do współzawodnictwa MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie 

umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany 

lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do 

współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne winny być 

koszowane jako 15 pierwszych i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi 

bierze udział w mistrzostwie. Kilometraż nie może być niższy niż 600km. 
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3. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne (maks. 

8 szt.) z 3 wybranych przez Hodowcę lotów spośród ujętych w planie lotów. Łączny 

konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 600 km.  

4. W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 

przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej 

wręczone zostaną pamiątkowe puchary, a do 20 przodownika dyplomy. Do 

mistrzostwa mogą zgłaszane być również nie pełne wyniki tj., poniżej 24 konk. 

 

§ 7 

Mistrzostwo Kategorii „A” Młodych  

1. Współzawodnictwo na szczeblu okręgowym ma być zorganizowane na dystansie: - Kat. 

A – loty z odległości: 95 – 420 km - krótki dystans;  

2. Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca 

zgłasza najszybsze gołębie za całego spisu: Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 95 

– 420 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.  

3. Cztery loty, z których wylicza się tę kategorię oddziały zapisują w planie lotów.  

4. W kategorii sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 przodowników. Mistrzom i 10 

pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej wręczone zostaną 

pamiątkowe puchary, a do 20 przodownika dyplomy.  

 

 



$ 8 

18.09.2022r. zostanie zorganizowany lot okręgowy gołębi młodych z miejscowości Anklam.  

Seria 10/5. Maksymalnie hodowca może zgłosić 2 drużyny z całości spisu. Punkty do 

współzawodnictwa MP: 40 punktów. Pierwsze 10 serii i gołębi zostaną nagrodzone pucharami 

i dyplomami.  

$ 9 

Supermistrzostwo  

1. W mistrzostwie tym będą mogli wziąć udział hodowcy, którzy zgłoszą wyniki do 

Mistrzostwa Okręgu w klasie „A Młode” i „D” gołębi starych.  

2. W kategorii sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 przodowników. Mistrzom i 10 

pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej wręczone zostaną 

pamiątkowe puchary i dyplomy.  

 

$ 10 

Mistrzostwo lotów dalekodystansowych  

1. Do mistrzostwa będą zaliczać się serie z trzech lotów okręgowych ze wspólnego startu 

:  

a. Emden I – 03.07.2022 – lot imienia śp. Bogdana Wdowiaka  

b. Emden II – 16.07.2022  

c. Emden III – 31.07.2022  

2. Seria liczona do mistrzostwa to 3 gołębie z całości włożonych na lot. O mistrzostwie 

będzie decydować suma punktów zdobyta z serii z powyższych lotów.  
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3. W każdej kategorii sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 20 przodowników. 

Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Okręgowej wręczone 

zostaną pamiątkowe puchary, a do 20 przodownika dyplomy.  

4. Za każdego lotu długodystansowego pierwsze pięć gołębi będzie nagradzane 

pucharem.  

$ 11 

1. Warunkiem koniecznym sklasyfikowaniu hodowców w mistrzostwach jest 

uczestniczenie Oddziałów we wszystkich lotach organizowanych przez Okręg (czterech 

lotach wymienionych powyżej).  

2. Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie 

podpisane przez hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową Oddziały 

PZHGP przekażą do Okręgu podczas weryfikacji .  



3. Do indywidualnego zestawienia wyników dołączyć należy:  

a. plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany 

i podpisany przez Zarząd Oddziału);  

b. spis gołębi (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany 

i podpisany przez Zarząd Oddziału);  

c. listy startowe ( w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego 

w Regulaminie Lotowo – Zegarowym PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i - dołączyć 

należy listy startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym 

Punkcie Wkładań ) , listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.  

d. taśmy zegarowe;  

e. listy konkursowe;  

f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po 

każdej zmianie obrączek elektronicznych;  

g. poświadczenia odlotu gołębi;  

h. protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów 

(dotyczy wszystkich funkcjonujących w Oddziale).  

 

Zarząd Okręgu Włocławek 

 


