
LIGI 2017 

I. Podział  na ligi. 

1. Pierwsza Liga - od 1 do 8 miejsca zdobyte przez hodowców w lidze pierwszej oraz dwóch hodowców 
którzy awansowali z ligi drugiej. 

2. Druga Liga – od 3 do 12 miejsca zdobyte przez hodowców w lidze drugiej oraz 9 i 10 miejsce z ligi 
pierwszej oraz 1,2,3 miejsce zdobyte przez hodowców w lidze trzeciej  

3. Trzecia Liga - od 4 do 15 miejsca zdobyte przez hodowców w lidze trzeciej oraz 13, 14, 15 miejsce z 
ligi drugiej oraz 1,2,3 miejsce zdobyte przez hodowców w lidze czwartej 

4. Czwarta Liga – od 4 miejsca zdobytego przez hodowców w czwartej lidze oraz 16, 17, 18 miejsca 
zdobyte przez hodowców z ligi trzeciej             

Hodowcy, którzy mieli przerwę  w lotowaniu w poprzednim sezonie oraz nowo wstę pujący hodowcy 
trafiają do ligi czwartej.  

II. Listy konkursowe. 

1. Każda liga tworzy listę  konkursową liczoną tylko z go łę bi wys ł anych na lot przez hodowców danej 
ligi. 

   Punktacja i spadek punktów jak w oddziale.  

Objaśnienie: 

Dziesię ciu hodowców pierwsza liga wysy ł a na lot 1000 go łę bi ich konkurs to 200 pierwszych go łę bi na 
liście skł adającej się  tylko z ich go łę bi. 

Hodowcy z III Ligi wysy ł ają na dany lot 200 go łę bi. Ich konkurs to 40 pierwszych go łę bi na liście 
sk ł adającej się  tylko z ich go łę bi. 

III. Serir z lotów 

Serie do każdej ligi liczone bę dą ca ł ości spisu.  

1. I Liga : 

               a. loty od 100 do 400 seria 10  

               b. loty od 400 do 700 seria 7  

               c. loty powyżej 700 seria 5  

2. II Liga: 

               a. loty od 100 do 400 seria 5 

               b. loty od 400 do 700 seria 4  

               c. loty powyżej 700 seria 3  

3. III Liga: 

               a. loty od 100 do 400 seria 4 

               b. loty od 400 do 700 seria 3  
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               c. loty powyżej 700 seria 2  

4. IV Liga: 

               a. loty od 100 do 400 seria 3  

               b. loty od 400 do 700 seria 2  

               c. loty powyżej 700 seria 1  

 

IV. Spadki i awanse po sezonie: 

1. Z pierwszej ligi  spadnie do drugiej ligi dwóch hodowców , którzy zaję li dwa ostatnie 
miejsca. Tym samym do pierwszej ligi awansuje dwóch hodowców , którzy w drugiej lidze 
zaję li dwa pierwsze miejsca. 

2. Z drugiej ligi spadnie do trzeciej ligi trzech hodowców , którzy zaję li trzy ostatnie miejsca. 
Tym samym do drugiej ligi awansuje trzech hodowców , którzy w trzeciej lidze zaję li trzy 
pierwsze miejsca. 

3.  Z trzeciej ligi  spadnie do czwartej ligi trzech hodowców , którzy zaję li trzy ostatnie miejsca. 
Tym samym do trzeciej ligi awansuje trzech hodowców , którzy w czwartej lidze zaję li trzy 
pierwsze miejsca.  

V. Nagrody 

1. I LIGA - pamiątkowe dyplomy oraz dla puchar, pod warunkiem, że nie zdoby ł a już pucharu w innych 
konkurencjach, wtedy zostanie wrę czony 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 wspó ł zawodnictwa mogą być tylko ci hodowcy, którzy wyślą swoje go łę bie 
przynajmniej na 12 lotów, czyli mogą opuścić dwa loty w sezonie. Pod warunkiem, że nie mogą opuścić 
lotów w dwa ostatnie weekendy (lotu 13, 14).  
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