
LIGI 2017 

I. Podział na ligi. 

1. Pierwsza Liga - od 1 do 10 miejsca z listy z całości 2016. 

2. Druga Liga - od 11 do 28 miejsca z listy z całości 2016 oraz nowo wstępujący lub pierwszy raz lecący 

na stare  ze spisem powyżej 70 gołębi. 

Dodatkowo do tej ligi doszli by hodowcy, którzy z różnych powodów przerwali loty w tym roku, ale w 

poprzednim byli w pierwszej 10 w oddziale. 

3. Trzecia Liga - od 29 do 50 miejsca z listy z całości 2016 oraz nowo wstępujący lub pierwszy raz 

lecący na stare, których spis nie przekracza 70 gołębi. 

Dodatkowo do tej ligi doszli by hodowcy, którzy z różnych powodów przerwali loty w tym roku, ale w 

poprzednim byli w pierwszej 50 w oddziale. 

4. Trzecia Liga - od 51 do ostatniego miejsca z listy z całości 2016 oraz nowo wstępujący, których spis 

nie przekracza 40 gołębi. 

               Osoby, które w tamtym roku były poniżej 50 pozycji na liście i nie doleciały do końca w tym 

roku automatycznie trafiają do III ligi. 

II. Listy konkursowe. 

1. Każda liga tworzy listę konkursową liczoną tylko z gołębi wysłanych na lot przez hodowców danej 

ligi. 

   Punktacja i spadek punktów jak w oddziale.  

Objaśnienie: 

Dziesięciu hodowców pierwsza liga wysyła na lot 1000 gołębi ich konkurs to 200 pierwszych gołębi na 

liście składającej się tylko z ich gołębi. 

Hodowcy z III Ligi wysyłają na dany lot 200 gołębi. Ich konkurs to 40 pierwszych gołębi na liście 

składającej się tylko z ich gołębi. 

III. Serir z lotów 

1. I Liga : 

               a. loty od 100 do 400 seria 10 z 50-tki 

               b. loty od 400 do 700 seria 7 z 50-tki 

               c. loty powyżej 700 seria 5 z 50-tki 

2. II Liga: 

               a. loty od 100 do 400 seria 5 z 50-tki 

               b. loty od 400 do 700 seria 4 z 50-tki 

               c. loty powyżej 700 seria 3 z 50-tki 

 



3. III Liga: 

               a. loty od 100 do 400 seria 4 z 50-tki 

               b. loty od 400 do 700 seria 3 z 50-tki 

               c. loty powyżej 700 seria 2 z 50-tki 

4. IV Liga: 

               a. loty od 100 do 400 seria 3 z 50-tki 

               b. loty od 400 do 700 seria 2 z 50-tki 

               c. loty powyżej 700 seria 1 z 50-tki 

IV. Spadki i awanse po sezonie: 

1. Z pierwszej ligi  spadnie do drugiej ligi dwóch hodowców , którzy zajęli dwa ostatnie 

miejsca. Tym samym do pierwszej ligi awansuje dwóch hodowców , którzy w drugiej lidze 

zajęli dwa pierwsze miejsca. 

2. Z drugiej ligi spadnie do trzeciej ligi trzech hodowców , którzy zajęli trzy ostatnie miejsca. 

Tym samym do drugiej ligi awansuje trzech hodowców , którzy w trzeciej lidze zajęli trzy 

pierwsze miejsca. 

3.  Z trzeciej ligi  spadnie do czwartej ligi trzech hodowców , którzy zajęli trzy ostatnie 

miejsca. Tym samym do trzeciej ligi awansuje trzech hodowców , którzy w czwartej lidze 

zajęli trzy pierwsze miejsca.  

V. Nagrody 

1. I LIGA - pamiątkowe dyplomy oraz dla puchar, pod warunkiem, że nie zdobyła już pucharu w 

innych konkurencjach, wtedy zostanie wręczony puchar „zbiorczy” wszystkich osiągnięć sezonu.  

2. II LIGA - 10 puchary i  dyplomów. 

3. III LIGA - 10 puchary i  dyplomów. 

4. IVI LIGA - 10 puchary i dyplomów. 

Skwalifikowani do współzawodnictwa mogą być tylko ci hodowcy, którzy wyślą swoje gołębie 

przynajmniej na 14 lotów, czyli mogą opuścić dwa loty w sezonie. Pod warunkiem, że nie mogą 

opuścić lotów w dwa ostatnie weekendy (lotu 14, 15, 16).  


