
REGULAMIN LOTU NARODOWEGO – BRUKSELA 2017 

OKRĘGU GDAŃSK   PZHGP 

 
 

1. „Lot Narodowy” w 2017 roku odbędzie się z miejscowości Asse – Zellik –Bruksela (Belgia). 

 

2.  Start gołębi z lotu narodowego nastąpi w godzinach rannych w dniu 29.07.2017 roku 

(sobota ). Współrzędne geograficzne z miejsca startu + 50°88´21,7”, + 04°28´49,9”. 

 

3. Transport gołębi na te loty zapewni i zorganizuje Okręg. Koszowanie gołębi na ten lot musi 

odbyć się najpóźniej w dniu 27.07.2017 roku.  

 

4. Zarząd Okręgu ustali w terminie późniejszym punkty koszowania gołębi i godziny koszowania. 

Obowiązuje generalna zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku, 

gdy koszuje gołębie ponad 20 Hodowców, a koszowanych jest ponad 500 gołębi.  

 

5. Obrączki gumowe do zegarów tradycyjnych na ten lot zapewni Zarząd Okręgu.  

 

6. Dopuszcza się możliwość stosowania w lotach narodowych systemów ESK. 

 

7. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół w dwóch egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć 

należy osobie transportującej gołębie na lot. Do protokołu dołączyć należy niewykorzystane 

obrączki gumowe. Na miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez upoważnionego 

przedstawiciela organizatora lotu i następnie przekazane do siedziby Zarządu Głównego 

PZHGP. 

 

8. Zarządy Oddziałów zgłoszą ilość gołębi, które będą brały udział w locie do dnia 17.06.2017r. 

do Prezesa Okręgu Gdańsk kol. Romana Szlagowskiego – tel. 692303544. Informujemy, 

że zgłoszone gołębie będą brane pod uwagę przy ustalaniu punktów wkładań.  

 

9. Ustala się odpłatność za zgłoszonego gołębia w wysokości 8zł. przy czym od każdego gołębia 

biorącego udział w locie Zarząd Okręgu odprowadza zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego 

z dnia 18.03.2017 roku opłatę w wysokości 2 zł na cele charytatywne na rzecz Fundacji 

Sanctus Paulus.  

 

10. Z lotu Bruksela można sporządzać listy konkursowe – Rejonowe, Okręgowe  pod warunkiem 

spełnienia wymogu koszowania gołębi przez minimum 50 Hodowców i koszowania minimum 

500 szt. gołębi. Listy konkursowe należy przesłać niezwłocznie po obliczeniu wyników do 

rachmistrza na adres podany w terminie póżniejszym.  

 

11. W terminie do 13.08.2017 roku, organizatorzy lotu, prześlą do wiceprezesa ds. lotowych 

Zarządu Okręgu kol. Romualda Bujak listy konkursowe w formie elektronicznej oraz całość 

materiałów źródłowych tj.: 

• listy startowe, 

• listy zegarowe, 

• taśmy zegarowe, 

• protokół z nastawienia i otwarcia zegarów. 

Również w terminie do 13.08.2017 roku organizatorzy prześlą zestawienie wyników 

zespołowych z lotu narodowego. 



12. W locie udział mogą brać gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów na 

sezon 2017 roku.  W przypadku zdobycia konkursu przez gołębia umieszczonego na spisie do 

Mistrzostwa Polski (50) uzyskany wynik może być zaliczony do współzawodnictwa  

o Mistrzostwo Polski i Okręgu z całego spisu. 

 

13. Z lotu Bruksela sklasyfikowanych zostanie 20 najszybszych gołębi i 20 najlepszych zespołów, 

według następujących zasad: 

• w locie obowiązuje seria 5/3 

• listy konkursowe sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20 %, pierwszy 

gołąb 

• zdobywa 100 pkt, a ostatni na liście konkursowej 80 pkt 

• punkty do współzawodnictwa wyliczone zostaną w oparciu o listy konkursowe 

sporządzone 

• według zasad określonych w pkt 14 niniejszego regulaminu 

• gołębie typowane do tego współzawodnictwa (5 sztuk) winny być zaznaczone na 

liście 

• startowej odpowiednim symbolem i koszowane jako 5 pierwszych u każdego 

Hodowcy 

• w tym współzawodnictwie Hodowca może wystawić dowolną ilość drużyn, wg zasady 

pierwsza piątka, druga piątka, itd. 

O uzyskanym końcowym wyniku decyduje suma zdobytych punktów przez trzy pierwsze 

typowane gołębie. Nagrodzonych zostanie pucharami 20 najszybszych gołębi oraz po 20 

najlepszych serii. 

 

14. Przylot gołębi Hodowcy zgłaszają niezwłocznie do osoby wyznaczonej przez Okręg, tj. do kol. 

Romualda Bujak.  

 

15. Wręczanie nagród zwycięzcom zespołowym i indywidualnym  nastąpi podczas Wystawy 

Okręgowej dnia 03.12.2017 roku. 

 

16. Pozostałe informacje dotyczące organizacji lotu zostaną podane w terminie późniejszym po 

uzyskaniu ilości zgłoszonych gołębi przez oddziały. 

 

 

 

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez  Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP na 

posiedzeniu w dniu 09.05.2017r. 

 

 „DOBRY LOT” 

 

 Za Zarząd 

                                               Andrzej Lieske sekretarz 


