
REGULAMIN  WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO 

     O MISTRZOSTWO  ODDZIAŁU PZHGP 0177 RADOM 

W 2022 ROKU Gołębi Dorosłych 
 
                                                                             §1 
Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Oddziału Radom 
 
1.   Kategoria „OPEN-1” 
-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty. 
-        We współzawodnictwie bierze udział pierwszych 50 szt. gołębi  na oddanym przed 
lotami spisie gołębi 
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%). 
-        Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki  
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez 
względu na liczbę zdobytych konkursów. 
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz 
nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów. 
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości 
lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
-        Lot poniżej 285km – 20pkt. 
-        Lot poniżej 475km – 40pkt. 
-        Lot poniżej 700km – 60pkt. 
-        Lot powyżej 700km – 80pkt. 
 
2.  Kategoria „OPEN-2”  
-        Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty. 
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie spisane na oddanym przed 
lotami spisie gołębi. 
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%). 
-        Punkty dla hodowcy w lotach do 700km. zdobywa 10 pierwszych gołębi z całego spisu, 
           a w lotach powyżej 700km. punkty zdobywa 7 pierwszych gołębi z całego spisu.         
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez 
względu na liczbę zdobytych konkursów. 
-        Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz 
nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów. 
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości 
lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
-        Lot poniżej 285km – 20pkt. 
-        Lot poniżej 475km – 40pkt. 
-        Lot poniżej 700km – 60pkt. 
-        Lot powyżej 700km – 80pkt.                                                                                        
 
3.   Kategoria „ROCZNE” 
-        Do współzawodnictwa liczone będą loty do 700km. 
-        We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie z rocznika 2021 ujęte na spisie. 
-        Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%). 
- Punkty dla hodowcy zdobywa 3 pierwsze gołębie roczne w lotach do 700km. 
-        O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez 
względu na liczbę zdobytych konkursów. 
-        Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości 



lotu ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
-        Lot poniżej 285km – 20pkt. 
-        Lot poniżej 475km – 40pkt. 
-        Lot poniżej 700km – 60pkt. 
 
4.   Kategoria „WYDOLNOŚCIOWE” 
-We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie ujęte na spisie. 
-Bazę konkursową ustala się na 1:3 (33%). 
-W współzawodnictwie liczy się uzyskanie jak największego procenta stosunku 
zdobytych konkursów do ilości koszowanych gołębi na lot. 
-O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższy procent uzyskanej 
wydolności koszowanych gołębi,w przypadku takiego samego procenta o kolejności decydują 
punkty konkursowe. 
-Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu 
ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
-        Lot poniżej 285km – 20pkt. 
-        Lot poniżej 475km – 40pkt. 
-        Lot poniżej 700km – 60pkt. 
-        Lot powyżej 700km – 80pkt. 

-Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz 
nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów. 

-Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować minimun 5 gołębi na 
każdy z lotów. 

5.    Kategoria „WSPÓŁZAWODNICTWO LIGOWE” 

-Do współzawodnictwa liczone będą wszystkie zaplanowane i odbyte loty. 
-We współzawodnictwie biorą udział wszystkie gołębie spisane na oddanym przed lotami 
spisie gołębi. 
-Bazę konkursową ustala się z zachowaniem zasady: 

      1 Liga – Baza 1:10 (10%) 

      2 Liga – Baza 1:5   (20%) 

      3 Liga – Baza 1:3   (33%) 

-Do Wyliczenia listy konkursowej brane są tylko i wyłącznie gołębie członków danej ligi. 
-Punkty dla hodowcy zdobywa 5 pierwszych gołębi z 50 –tki z lotów liczących się do 
Mistrzostwa Oddziału  

0177 Radom 
-O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decyduje wyższa suma punktów, bez 
względu na liczbę zdobytych konkursów. 
-Aby zostać sklasyfikowanym we współzawodnictwie należy koszować gołębie oraz 
nastawiać i otwierać zegar na każdy z lotów. 



-W pierwszym roku działania Wspólzawodnictw Ligowych członkowie oddziału zostaną 
przypisani do Lig zgodnie z miejscem zajętym w Sezonie Lotowych Gołębi Dorosłych 2021r. 
W kategori „Open 1”  

Według przyjętej zasady: 

1.Liga-Hodowcy,którzy zajęli miejsca od 1 do 20. 

2.Liga-Hodowcy,którzy zajęli miejsca od 21 do 50. 

3.Liga-Hodowcy,którzy zajęli miejsca od 51-.... 

-Zarząd Oddziału zastrzega sobie możliwość przypisania Hodowców Nowo Wstępujących 
lub tych, którzy nie brali udziału w Współzawodnictwie Gołębi Dorosłych 2021r. Do 
wybranej przez siebie Ligi.  

-Po zakończonym sezonie trzech pierwszych hodowców z danej Ligi otrzymuje awans do 
wyższej ligi, natomiast trzech najniżej uplasowanych hodowców spada do niższej ligi. 
-Punkty do współzawodnictwa wyliczone będą w wysokości uzależnionej od odległości lotu 
ze spadkiem 20 %, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa punkty 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
-        Lot poniżej 285km – 20pkt. 
-        Lot poniżej 475km – 40pkt. 
-        Lot poniżej 700km – 60pkt. 
-        Lot powyżej 700km – 80pkt. 

6) Kategorie A, B, C, M, GMP,  INTERMISTRZOSTWO. 
  Obowiązuje: 
 -  Regulamin Współzawodnictwa lotowego o Generalne Mistrzostwo Polski na rok 2022 
 -  Regulamin Współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach na rok 2022 
 -  Regulamin Współzawodnictwa lotowego o Intermistrzostwo na rok 2022 
 
7) Najlepsze lotniki w  klasyfikacji oddziałowej 
-        Najlepsze lotniki – samce 
-        Najlepsze lotniki – samice 
-        Najlepsze lotniki – samce roczne 
-        Najlepsze lotniki – samice roczne 
-   Najlepsze lotniki – w kategoriach A,B,C,G,M 
O kolejności miejsc na liście współzawodnictwa decydować będzie wyższa liczba zdobytych 
konkursów, a w przypadku równej liczby konkursów o kolejność decydować będzie suma 
wyższych punktów, których wysokość podana została w §1 pkt.2 (OPEN-2) niniejszego 
Regulaminu. 
                                                                           
                                                                            § 2 
 
1.    We współzawodnictwach lotowych, o których mowa w §1 sklasyfikowanych zostanie: 
Kat „OPEN-1” – 3 mistrzów i 10 przodowników 
Kat „OPEN-2” – 3 mistrzów i 10 przodowników 
Kat „ROCZNE” – 3 mistrzów i 10 przodowników 
Kat „WYDOLNOŚCIOWE” – 3 mistrzów i 10 przodowników 
 
 



Kat „A” – 3 mistrzów i 7 przodowników 
Kat „B”  – 3 mistrzów i 7 przodowników 
Kat „C” – 3 mistrzów i 7 przodowników 
Kat „M” – 3 mistrzów i 7 przodowników 
Kat „WSPÓŁZAWODNICTWA LIGOWE” – 3 mistrzów z każdej Ligi 
 
2.   W kategoriach:  OPEN-1, OPEN-2, WYDOLNOŚCIOWE,ROCZNE, A, B, 
C,M,WSPÓŁZAWODNICTWA LIGOWE 
 
Mistrzowie otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy. 
 
3.  W klasyfikacji oddziałowej  „Najlepsze Lotniki”  zostaną nagrodzone: 
- 10 najlepszych dorosłych samców 
- 10 najlepszych dorosłych samic 
- 10 najlepszych rocznych samców 
- 10 najlepszych rocznych samic 
-  5 najlepszych gołębi w Kategoriach A,B,C,G,M 
 
4. W klasyfikacji „Najlepsze Lotniki” otrzymują: 
–    3 najlepsze samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy 
–    3 najlepsze samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy 
-     3 najlepsze roczne samce puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy 
-     3 najlepsze roczne samice puchary i dyplomy, kolejne w klasyfikacji dyplomy 
-     w Kategoriach A,B,C,G,M  zostanie nagrodzony pucharem i dyplomem jeden najlepszy 
gołąb w danej kategorii a kolejne w klasyfikacji dyplomy. 
 
5.   Z każdego lotu Oddziałowego i Okręgowego zostanie nagrodzone 3 pierwsze gołębie 
pucharem i dyplomem.                  
                                                      
                                                                              § 3 
 
1.   Hodowca biorący udział we współzawodnictwach lotowych wymienionych w 
niniejszym  regulaminie składa w formie papierowej w jednym egzemplarzu czytelny 
spis gołębi, którymi zamierza lotować w sezonie 2022. 
 
2.   Wszyscy hodowcy konstatujący gołębie w systemach ESK zobowiązani są 
dostarczyć zegar wraz z wprowadzonymi gołębiami w celu wydrukowania spisu przez 
kostki sczytujące. Po wydrukowaniu/oddaniu spisu nie będzie możliwości nanoszenia 
poprawek wynikających z błędu hodowcy. 
 
3.   Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Oddziału wszyscy hodowcy biorący 
udział w lotach konkursowych zobowiązani są do nastawiania i otwierania zegara 
konstantującego przylot gołębi  
 
4.   Spis gołębi wraz z zegarami ESK i TRADYCYJNYMI należy dostarczyć w dniu  
10.04.2022r. na punkt wkładań poszczególnych sekcji wg. poniższego harmonogramu: 
- Sekcja Gózd na godz.  9:00 
- Sekcja Jedlińsk na godz. 10:30 
- Sekcja Stara Błotnica na godz. 12:00 
- Sekcja Kowala na godz. 14:30 
- Sekcja Radom na godz. 15:30 
Po tym terminie nie będzie możliwości oddania spisu, a co za tym idzie uczestniczenia w 
lotach. 



   Zobowiązuje się Skarbników Sekcji do sprawdzenia każdego spisu, przyjęcia opłaty 
lotowej 4zł od spisanego gołebia (opłata nie zawiera kwoty należnej za loty powyżej 
700km) oraz dostarczenia spisów do Prezesa ds. Organizacji Lotów 
 
Opłaty za loty powyżej 700km zgodnie z decyzją Zarządu Głównego będą pobierane od 
hodowców biorących w nim udział po odbytym locię zgodnie z regulaminem lotowo-
zegarowym PZHGP  
 
5.   Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do 
gołębi rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego. 
Na pierwszych 50 pozycjach należy umieścić gołębie typowane i oznaczyć literą „G” oraz 
max 10 gołębi z 50-tki oznaczyć literką „B” do Mistrzostwa Regionu IV. 
     Na wszystkie gołębie umieszczone na spisie należy przedstawić karty własności a na 
gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty 
własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o 
nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez 
Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu 
Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają prawa 
uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”. 
 
6.   Pozostałe szczegóły dotyczące wykonania spisu znajdują się na drukach do niego 
przeznaczonych. 
 
7.   Na spisie gołębi musi znajdować się oryginalna pieczątka oraz podpis lekarza 
weterynarii zaświadczające o szczepieniu gołębi przeciwko paramyxowirozie. 
 
8.  Spisy niespełniające ww. wymogów formalnych zostaną odrzucone. 
 
 
                                                               Za Zarząd 
Prezes Oddziału                                                                             Prezes ds. Organizacji Lotów 
Dudek Leszek                                                                           Kobiela Marcin 

 
 


