
Leszno, 22.07.2019r. 

Komunikat	nr	2/2019	
 

Zarządu	Oddziału	PZHGP	0216	Leszno‐wschód	
dotyczący	Lotów	Gołębi	Młodych	w	2019	roku	

 
 

1. Plan lotów konkursowych gołębi młodych na 2019 rok: 
 

L.p. 
Data 
lotu 

Miejscowość 
odlotu gołębi 

Państwo
Odległość
średnia 

Kategoria 
lotu 

MPM
 Z całości 

spisu 

Typowane
z  całości 

spisu
Punkty

1  18.08.19 CYBINKA PL 124,300 Derby 15/8 5 15/3 15 

2  25.08.19 FURSTENWALDE 1 D 175,900 Derby 15/8 5 15/3 20 

3  01.09.19 FURSTENWALDE 2 D 175,900 Derby 15/8 5 15/3 20 

4 08.09.19 BEELITZ D 247,900 Derby 15/8 5 15/3 25 

5 15.09.19 BURG D 321,000 Derby - 5 15/3 35 

 
 

2. Gołębie typowane wkładamy jako 15 pierwszych.  
 
 

3. Loty treningowe: 
 Sekcja Włoszakowice wypożycza przyczepę i organizuje loty treningowe  

we własnym zakresie; 
 Trening dla Sekcji Leszno 1 i Leszno 2 odbędzie się 8 sierpnia 2019r. (czwartek)  

z miejscowości Sława – wkładanie o godz. 6:00; 
 Trening Oddziałowy odbędzie się 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) z okolic 

Sulechowa/Trzebiechowa – wkładanie o godz. 6:00. 
  
 W razie niepogody, treningi odbędą się w dniu następnym (podany zostanie 
 komunikaty na stronie internetowej oddziału). 
 
 

4. Harmonogram koszowania gołębi młodych w sezonie 2019r.: 
 
Lot nr 1: Cybinka – 18.08.2019r.:  

   Wkładanie gołębi w sobotę, lot w niedzielę. 

L.p sekcje Oddziału wkładanie w Sekcjach od godziny 

1 Sekcje nr 1 i 2 Leszno 19:00 
2 Sekcja nr 3 Włoszakowice 17:00 

Wkładamy do klatek minimum 25 sztuk. 
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Lot nr 2: Furstenwalde 1 – 25.08.2019r.:  
   Wkładanie gołębi w sobotę, lot w niedzielę. 

L.p sekcje Oddziału wkładanie w Sekcjach od godziny 

1 Sekcje nr 1 i 2 Leszno 18:00 
2 Sekcja nr 3 Włoszakowice 16:00 

Wkładamy do klatek minimum 25 sztuk. 
 
Lot nr 3: Furstenwalde 2 – 01.09.2019r.:  

   Wkładanie gołębi w sobotę, lot w niedzielę 

L.p sekcje Oddziału wkładanie w Sekcjach od godziny 

1 Sekcje nr 1 i 2 Leszno 16:00 
2 Sekcja nr 3 Włoszakowice 18:00 

Wkładamy do klatek minimum 25 sztuk. 
 
Lot nr 4: Beelitz – 08.09.2019r.:  

   Wkładanie gołębi w sobotę, lot w niedzielę. 

L.p sekcje Oddziału wkładanie w Sekcjach od godziny 

1 Sekcje nr 1 i 2 Leszno 16:00 
2 Sekcja nr 3 Włoszakowice 17:30 

Wkładamy do klatek minimum 25 sztuk. 
 
Lot nr 5: Burg – 15.09.2019r.:  

   Wkładanie gołębi w sobotę, lot w niedzielę. 

L.p sekcje Oddziału wkładanie w Sekcjach od godziny 

1 Sekcje nr 1 i 2 Leszno 15:00 
2 Sekcja nr 3 Włoszakowice 16:30 

Wkładamy do klatek minimum 20 sztuk. 
 
 

5. Sprawy organizacyjne – wypełnianie list startowo zegarowych: 
 Hodowca wypełnia listy w oryginale i kopii, oryginał pozostaje w Sekcji, 

a kopia przekazana zostaje konwojentowi. 
 Obrączki gumowe obowiązkowo zakładane są gołębiom na miejscu w punkcie 

wkładań przez Komisję Wkładaniową.  
 W rubryce „numery gołębi seryjnych” na początku listy startowo - zegarowej 

typujemy  gołębie na każdy lot wpisując pozycję gołębia – zgodnie z  zasadami 
typowania z pkt.2. W przypadku  wytypowania na lot większej ilości gołębi, 
niż obowiązuje seria w danym locie, traci konkurs najszybszy gołąb typowany. 

 W przypadku zegarów tradycyjnych, na liście startowo-zegarowej w odpowiedniej 
kolumnie po locie wpisujemy kolejność konstatowania z lotu. 
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 W kolumnie „czas przylotu” wpisujemy faktyczny czas przylotu gołębia odczytanego 
z taśmy zegarowej  oraz rzymską  II jeżeli konstatujemy gołębie w drugiej dobie.   

 Po skonstatowaniu ostatniego gołębia z danego lotu w czasie 3 godzin, hodowca 
zobowiązany jest udostępnić gołębie do kontroli. 

 Po zakończeniu sezonu gołębi młodych wyniki lotowe poszczególnych hodowców 
Oddziału w kategoriach sportowych do Mistrzostwa Oddziału, Okręgu, Regionu 
należy złożyć w terminie do 30.09.2019r. w siedzibie Oddziału (obowiązują 
indywidualne zestawienia poszczególnych hodowców). Zestawienia dotyczą kategorii 
sportowych  MPM, Derby i lotników. 

 Zgodnie z Regulaminem Lotowo-zegarowym hodowca nie ma prawa kontrolować  
i wkładać do kabiny swoich gołębi. Są to obowiązki Komisji Wkładaniowej. 

 Mistrzostwa Oddziału PZHGP 0216 Leszno-wschód odbywają się na podstawie  
list Oddziałowych. 

 Listę startową danego hodowcy należy wydrukować w ciągu max. 2 minut  
od włożenia ostatniego gołębia tego hodowcy. 

 
Hodowcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Lotowo-Zegarowego  
z dnia 23.02.2019r., ponieważ zgodnie z tym regulaminem, rozdz. II, pkt.9: 

 
„W przypadku, gdy komisja kontrolująca punkt wkładania gołębi stwierdzi 
naruszenie Regulaminu Lotowo – Zegarowego w zakresie ujętym w załączniku 
nr 1 pkt 6 oraz pkt 9 e, Zarząd Oddziału zobowiązany jest do zlikwidowania  
punktu wkładań do końca roku kalendarzowego. Wszyscy hodowcy z tego punktu 
wkładania nie mogą uczestniczyć we współzawodnictwach ponadoddziałowych  
i wystawach, do których zaliczane są wyniki lotów z tego sezonu.” 

 
 

6. Nagrody za wyniki lotowe w Oddziale PZHGP 0216 Leszno-wschód: 
 Puchary sportowe za wyniki lotowe po trzy w każdej kategorii sportowej,  
 tj: mistrzowie i wicemistrzowie, MPM, Derby, lotniki, dwie ligi Oddziałowe,  
 ponadto dyplomy dla siedmiu przodowników w ligach oddziałowych, dyplomy  
 z każdego lotu i dla każdego hodowcy z wylataną kategorią sportową. 

 

Zarząd Oddziału zwraca się do Zarządów Sekcji o zapoznanie członków z w/w komunikatem  
na zebraniach przedlotowych w Sekcjach. 
 

Za	Zarząd	
	
	

Sekretarz 
 
 

W-ce Prezes ds. Lotowych Prezes 

Maciej Łazarek Janusz Borówka Zbigniew Cegielski 
 


