REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA OLIMPIJSKIEGO O MISTRZOSTWO POLSKI
”DERBY” W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH W 2019 ROKU.

§1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo olimpijskie Polski w lotach gołębi młodych
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym
regulaminem.
§2
Hodowca biorący udział w niniejszym

współzawodnictwie ogólnopolskim składa

w macierzystym oddziale w terminie do 10 sierpnia 2019 roku w dwóch egzemplarzach spis
gołębi

obejmujący 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby”.

Zarząd Oddziału złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu w terminie do dnia 14 sierpnia
2019 roku, a Zarząd Okręgu przed pierwszym lotem konkursowym prześle 1 egzemplarz
spisu wraz z planem lotów ( obejmujących 5 lotów) do biura Zarządu Głównego PZHGP.
Loty o Mistrzostwo Olimpijskie Polski należy zaplanować wyłącznie w weekendy w okresie
od 17 sierpnia 2019 roku do 29 września 2019 roku.
§3
Listy konkursowe z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem

sporządzać mogą

wyłącznie oddziały spełniające wymogi regulaminu lotowo-zegarowego w tym zakresie,
a z lotów powyżej 400 km mogą być dodatkowo sporządzone listy rejonowe lub okręgowe.
§4
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników niniejszego współzawodnictwa
sporządzać należy na bazie 1:5.
§5
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.
§6
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego decyduje suma wykładnika
wydolności lotowej (coefficientów) uzyskana przez poszczególne gołębie zaliczone

do współzawodnictwa. Im mniejszy coefficient, tym wyższa lokata. Wyniki należy liczyć do
drugiego miejsca po przecinku.
§7
W niniejszym współzawodnictwie Hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi.
§8
Indywidualne

zestawienie

wyników

uzyskanych

przez

Hodowców

w

tym

współzawodnictwie, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełna dokumentacją
lotową (listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły
komisji lotowo – zegarowej, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe,
protokoły przyporządkowania ) prześlą w terminie do 7 października

2019 roku do

macierzystego Zarządu Okręgu.
Zarządy Okręgów po dokonaniu kontroli, w terminie do 15 października prześlą do Zarządu
Głównego PZHGP zbiorcze zestawienie wyników oraz pełną dokumentację lotową dotyczącą
5 najlepszych Hodowców w Okręgu w tym współzawodnictwie. W tym terminie należy
przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl, zestawienie
zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz
z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej, odpowiednio opisanej
koperty. Wyniki które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy
ustalaniu mistrzostwa.
§9
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie MP dołączyć należy:
a. plan lotów (kopia przesłanego przed lotami);
b. listy startowe ( w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego w
Regulaminie Lotowo – Zegarowym PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i - dołączyć należy listy
startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym Punkcie Wkładań ) , listy
startowo-zegarowe i listy zegarowe.
c. taśmy zegarowe;
d. listy konkursowe;
e. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej
zmianie obrączek elektronicznych;
f. poświadczenia odlotu gołębi;

g. protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy
wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§ 10
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :
- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami i nagrodami rzeczowymi po 750 złotych,
- 150 przodowników - nagrodzonych dyplomami i nagrodami rzeczowymi o wartości 750
złotych.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez
w dniu 17 listopada 2018 roku.

Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu

