
Leszno, 15.07.2020r. 

 

Komunikat 
 

Zarządu Oddziału PZHGP 0216 Leszno-wschód 
dotyczący Spisów Gołębi Młodych w 2020 roku 

 

1. Wzory spisów znajdują się na stronie internetowej i w formie papierowej u 

Rachmistrza. 

2. Spisy należy przygotować w ilości 3 egzemplarzy z całości, w tym 2 egzemplarze 

muszą być podbite przez lekarza weterynarii o szczepieniu 

przeciw Paramyxowirozie (obowiązkowo nazwa szczepionki, data ważności, seria 

szczepionki, pieczątka i podpis weterynarza) oraz podpisane przez hodowcę. 

3. Spisy należy przygotować w sposób następujący: gołębie należy posortować gołębie 

według numerów oddziałów, a dany oddział rosnąco od najmniejszego numeru. 

Prawidłowy zapis obrączek: PL-0216-20-1234 

Kolejność gołębi na spisie i pozostałe dane ze spisu muszą być identyczne na spisie 

i w zegarze ESK!!! 

4. Na obowiązkowe zebranie przedlotowe hodowca przynosi spisy w wersji papierowej 

oraz zegar ESK z wprowadzonymi gołębiami. Opłata od gołębia: 4zł. 

Na spotkaniu zostaną wydrukowane spisy/przyporządkowania przez „kostki” celem 

umieszczenia danych gołębi w programie obliczeniowym. 

Po wydrukowaniu danych nie można już zmieniać gołębi, kolejności, ani innych 

informacji w zegarze ESK. Wprowadzone dane będą niezmienne przez cały sezon 

gołębi młodych. 

5. Uwaga!!! W przypadku lotowania tylko i wyłącznie „na gumki” dostępne są dwie 

możliwości: 

OPCJA 1: Hodowca przygotowuje spis/przyporządkowanie w zegarze ESK, 

celem wprowadzaniu gołębi do programu obliczeniowego i wygenerowania list 

startowych. 

OPCJA 2: Hodowca za pomocą indywidualnego konta sam wprowadzi gołębie do 

programu obliczeniowego celem wygenerowania list startowych.  

Opcja ta zostanie zablokowana przed zebraniem przedlotowym. 

6. Hodowca jest odpowiedzialny za zgodność danych faktycznych z danymi  

w zegarze i na spisie.  

7. Przypominamy również o obowiązku posiadania kart własności gołębia w przypadku 

gdy gołębie zostały zaobrączkowane obrączkami innego hodowcy lub z innego 

oddziału!!! 

8. Przypominamy również, że jeden hodowca może lotować tylko jedną drużyną i tylko 

na jednym zegarze. Natomiast dwóch hodowców może lotować wspólnie na jednym 

zegarze. 



 

2 

 

9. Zebranie Przedlotowe odbędą się w dniach 8-11 sierpień 2020r.  

– dokładne daty i godziny zebrań w terminie późniejszym. 
 
 

Za Zarząd 
 
 

Sekretarz 
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Maciej Łazarek Janusz Borówka Zbigniew Cegielski 

 


