
                                                                                                                            Kłanino, dnia 21.09.2017r. 

 

                                                                KOMUNIKAT NR 8/2017 

 

Prezydium Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP przesyła następujące informacje dotyczące 
organizacji Lotu Gołębi Młodych – Góra Św. Anny, który odbędzie się 01.10.2017r. (niedziela). 

1. Wyznacza się następujące punkty wkładań  z określeniem godzin wkładania gołębi                                                 
i koordynatorów. 

Wyznaczony 
punkt 

wkładań 

Oddziały 
wkładające 

gołębie 

Data 
wkładania 

gołębi 

Godziny 
przyjmowania 

gołębi 

Godzina 
odjazdu 
kabiny 

Osoby koordynujące 
wkładanie 

Wejherowo 
Gościcino 

Wejherowo 
Lębork 30.09.2017 1000 - 1120 1130 Lieske Andrzej 

 
Rumia               

ul.Lipowa 53 
Rumia                  

Gdynia Chylonia 30.09.2017 1100 - 1220 1230 Bujak Romuald 

Chwaszczyno 
Gdynia-Sopot  

Kartuzy-Żukowo 
Kościerzyna 

30.09.2017 1230 - 1330 1330 Rompca Piotr 

Tczew działki 
Tczew                  
Elbląg 30.09.2017 1400 - 1510 1520 Szlagowski Roman 

Kociewie - 
Owidz Kociewie 30.09.2017 1520 - 1620 1630 Duda Zbigniew 

Nowe 
Nowe                

Kwidzyn 30.09.2017 1700 - 1740 1800 Patocki Benedykt 

 

2. Z czynności wkładania gołębi należy sporządzić protokół Komisji Lotowo Zegarowej w dwóch 
egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie 
należy wręczyć osobie transportującej gołębie na lot. 

3. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do wyznaczenia koordynatora, którego zadaniem jest: 

 przygotowanie i dostarczenie na punkt wkładań protokołu Komisji Lotowo Zegarowe z 
wypisanymi nazwiskami hodowców biorących udział w locie wraz z numerami 
identyfikacyjnymi zegarów. 

 przygotowanie list zbiorczej hodowców i ilości gołębi         
 uiszczenie opłaty w wysokości  5,00zł. od zgłoszonego gołębia osobie wyznaczonej na danym 

punkcie wkładań 
 zapewnienie hodowcom danego Oddziału Elektronicznych Systemów  do konstatowania 

gołębi wraz z osprzętem. 

4. Zamknięcie zegarów odbywa się w dniu wkładania gołębi. 



5. Zobowiązuje się hodowców do niezwłocznego powiadomienia wiceprezesa ds. lotowych Oddziału o 
czasie przybycia gołębia z lotu i jego numerze. Następnie wiceprezes ds. lotowych oddziału 
niezwłocznie informuje przybycie gołębia wiceprezesa ds. lotowych Zarządu Okręgu kol. Bujak 
Romualda  - tel. 604444120. 

6. Otwarcie zegarów ustala się na dzień 02.10.2017r. o godz. 1800 (poniedziałek). Oddziały, które 
spełniają wymogi Regulaminu Lotowo Zegarowego (10 hodowcow i 100 gołębi) mogą otwierać zegary 
w swoim Oddziale w wyznaczonym punkcie. Pozostałe Oddziały muszą otwierać zegary w miejscu 
wkładania gołębi. 

7. Oddziały sporządzają listy konkursowe, które należy niezwłocznie przesłać do kol. Rogalewskiego 
Michała na adres e-mail misiekrog@gmail.com 

8. Dokumentację lotową: listy startowe, listy zegarowe, protokoły KLZ i listy konkursowe należy 
przekazać osobom odpowiedzialnym na poszczególnych punktach wkładań do dnia 06.10.2017r. 

9. Pozostałe informacje dotyczące lotu z Góry Św. Anny zawarte są w Regulaminie załączonym do 
Komunikatu Nr 5/2017 Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP. 

            

                                                                      Za Prezydium Zarządu Okręgu 

  


