
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 

ODDZIAŁ WĄBRZEŹNO 

Wąbrzeźno 23.02.2019 

Współzawodnictwo Oddziału Wąbrzeźno na rok 2019 

Plan lotów gołębi dorosłych: 

1. Złotów               28.04.2019            Lot oddziałowy       20 pkt. 

2. Wałcz                 05.05.2019            Lot oddziałowy      25 pkt. 

3. Suchań               12.05.2019            Lot oddziałowy      30 pkt. 

4. Lubieszyn I        19.05.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo      40 pkt. 

5. Zarrentin I         26.05.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo   60 pkt. 

6. Lubieszyn II       02.06.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo   40 pkt. 

7. Zarrentin II        09.06.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo   60 pkt. 

8. Zarrentin III       16.06.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo   60 pkt. 

9. Lubieszyn III      22.06.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo                           40 pkt 

10. Sögel I                29.06.2019            Lot oddziałowy, okręgowy, GMP, Intermistrzostwo                     80 pkt.      

11. Lubieszyn IV      06.07.2019            Lot oddziałowy, , GMP, Intermistrzostwo                                       40 pkt. 

12. Sögel II               13.07.2019            Lot oddziałowy, okręgowy, GMP, Intermistrzostwo               80 pkt. 

13. Zarrentin IV       20.07.2019            Lot oddziałowy, GMP, Intermistrzostwo   60 pkt. 

14. Sögel III              27.07.2019            Lot oddziałowy, okręgowy, GMP, Intermistrzostwo                     80 pkt. 

  

Plan lotów gołębi młodych: 

 

1. Złotów I                          25.08.2019            Lot oddziałowy, MP, MPO Derby    20 pkt. 

2. Złotów II                         01.09.2019            Lot oddziałowy, MP, MPO Derby    20 pkt. 

3. Wałcz I                            08.09.2019            Lot oddziałowy, MP, MPO Derby    25 pkt. 

4. Wałcz II                           15.09.2019            Lot oddziałowy, MP, MPO Derby    25 pkt.  

5. Suchań                            23.09.2019            Lot oddziałowy, MP, MPO Derby                                        30 pkt. 

Do mistrzostwa Polski Młodych każdy lot ma 40 punktów za pierwszego gołębia.  

Mistrzostwa oddziału: 

1. Mistrzostwo z 50-tki (GMP) – do mistrzostwa punkty zdobywa 5 pierwszych gołębi na liście konkursowej          
z 10 typowanych. Typowane 10 gołębi musi być z 50-tki (GMP). Lista konkursowa będzie wykonywana z 25% 
gołębi wysłanych na dany lot. Mistrzostwo będzie liczone z wszystkich 14 lotów. O mistrzostwie będzie 
decydować liczba zdobytych punktów. Nagrody 30 puchary i 30 dyplomów.  
Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa: 

- w lotach od 300 do 500 km - 40 punktów, 
- w lotach od 500 do 700 km - 60 punktów, 
- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów. 



2. Mistrzostwo z całości spisu – do mistrzostwa punkty zdobywa gołębi hodowcy na liście konkursowej z wszystkich 

gołębi ze spisu wysłanych na lot według poniższego schematu: 

- w lotach od 100 do 500 km – 5 konkursy, 
- w lotach od 500 do 700 km – 5 konkursy, 
- w lotach powyżej 700 km – 5 konkursy. 

Lista konkursowa będzie wykonywana z 20% gołębi wysłanych na dany lot. Mistrzostwo będzie liczone                             

z wszystkich 14 lotów. O mistrzostwie będzie decydować liczba zdobytych punktów. Nagrody 30 puchary i 30 

dyplomów. 

 

3. Mistrzostwa w kategoriach: 

a. Kategoria A – 6 gołębi z 3 konkursami z lotów do 400 km z list oddziałowych. W mistrzostwie wezmą 

udział tylko hodowcy, którzy zdobędą komplet 18 konkursów.    

b. Kategoria B -  5 gołębi z 3 konkursami z lotów od 300 km do 600 km z list oddziałowych. W mistrzostwie 

wezmą udział tylko hodowcy, którzy zdobędą komplet 15 konkursów.    

c. Kategoria C - 4 gołębi z 3 konkursami z lotów powyżej  500 km z list oddziałowych. W mistrzostwie wezmą 

udział tylko hodowcy, którzy zdobędą komplet 12 konkursów.    

d. Kategoria M – 3 gołębie z 2 konkursami z lotów powyżej 700 km z list oddziałowych. W mistrzostwie 

wezmą udział tylko hodowcy, którzy zdobędą komplet 6 konkursów.   

e. Kategoria D – jest suma kategorii A, B, C. W mistrzostwie wezmą udział hodowcy, którzy zdobyli komplet 

45 konkursów.   

W 2019 będą dwa mistrzostwa z kategorii z całości spisu i z 50-tki do GMP.   
Mistrzostwa w kategoriach zostaną wyliczone z list oddziałowych. 
Nagrody w poszczególnych klasach  puchary i dyplomów.  

4. Najlepsze lotniki gołębi dorosłych samica i samiec. Konkursy liczone z listy 20%. Po 1 pucharze.  

5. Najlepsze lotniki gołębi roczne samica i samiec. Konkursy liczone z listy 20%. Po 1 pucharze. Minimalna liczba 

konkursów dla gołębi rocznych to 7.  

6. Najlepsze lotniki w kategoriach A, B, C, M, D. Po jednym pucharze.   Do mistrzostw  lotników w kategoriach 
biorą udział gołębie z całości spisu. 

7. Drużyna gołębi dorosłych – 5 gołębi hodowcy z największą sumą konkursów. W drużynie musi być 

przynajmniej jedna samica lub jeden samiec i jeden gołąb roczny.     

8. Itermistrzostwo z 50-tki GMP – do mistrzostwa punkty zdobywa 3 pierwszych gołębi na liście konkursowej z 5 

typowanych. Typowane 5 gołębi musi być pierwszą piątką na liście wkładań, musi być z 50-tki (GMP) oraz w 

zegarach elektronicznych musi być typowane drugą literą (dla rachmistrza wiadomość które gołębie są typowane 

do intermistrzostwa). Lista konkursowa będzie wykonywana z 20% gołębi wysłanych na dany lot. Mistrzostwo 

będzie liczone wg. regulaminu do MP. O mistrzostwie będzie decydować ceoficjent. 

      Nagrody 5 puchary i 5 dyplomów. 

9. Mistrzostwo młodych z całości spisu – do mistrzostwa punkty zdobywa 5 pierwszych gołębi hodowcy na liście 

konkursowej z wszystkich gołębi ze spisu wysłanych na lot. Lista konkursowa będzie wykonywana z 20% gołębi 

wysłanych na dany lot. Mistrzostwo będzie liczone z wszystkich 4 lotów. O mistrzostwie będzie decydować liczba 

zdobytych punktów. Nagrody 20 puchary i 30 dyplomów. 

10.  Mistrzostwo młodych typowane – 8 gołębi z 15 typowanych. Lista konkursowa będzie wykonywana z 20% 

gołębi wysłanych na dany lot. Punkty do MP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy 

gołąb zdobywa 40 punktów. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku. 

     Nagrody 20 puchary i 30 dyplomów. W mistrzostwie wezmą udział hodowcy, którzy zdobyli komplet 32 

konkursów. O mistrzostwie będzie decydować suma koeficjentów.  



11. Olimpijskie mistrzostwo Derby – wg regulaminu do mistrzostwa Polski Derby – do 10.08.2019 należy do 
oddziału złożyć oddzielny spis 15 gołębi młodych.  Po zakończeniu lotów gołębi młodych w 2019 roku, hodowca 
zgłasza 5 najszybszych gołębi ujętych na spisie o to mistrzostwo, o najniższym coefficiencie, które zdobyły po 4 
konkursy spośród 5 lotów zgłoszonych przez Oddział do tego mistrzostwa. Łączny konkursokilometraż na 
jednego gołębia nie może być niższy niż 500 km. 

12. Najlepszy lotnik młody. – 1 puchar                  

13. Super Mistrzostwo – jest sumą koeficjentów kategorii D  oraz Klasa A Młodych ( 6 młodych po 3 konkursy).            

O wygranej decyduje pełna liczba konkursów 60 ( D = 45 i AM  = 15) i najniższy koeficjent.      

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

na 12 lotów, czyli mogą opuścić dwa loty w sezonie. Pod warunkiem, że nie opuszczą lotów w dwa ostatnie 

weekendy (lotu 13, 14).  

15. Hodowcy konstatujący na zegary tradycyjne (nie elektroniczne) , którzy będą chcieli współzawodniczyć w 

mistrzostwach typowanych ( GMP 5/10, Intermistrzostwie 3/5, MP Młodych 8/15)  muszą na każdy lot 

wykonywać dwie listy. Podczas wkładania pierwszych gołębi seryjnych muszą one być zapisywane na dwóch 

listach. Po zakoszowaniu gołębi seryjnych na pierwsza lista powinny być zamknięta, to znaczy  komisja 

wkładaniowa  powykreślane wolne rubryki , lista powinna być podpisana i odłożona. Koszowanie powinno być 

dokończone na drugiej liście.  

 

 

                                                                                                                                            Krzysztof Bartnicki  

                                                                                                                                          v-ce Prezes ds. lotowych 


