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KOMINIKAT Nr 6/2018 

 

Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP 

 

 

 

Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP informuje, że na posiedzeniu Zarządu  zostały 

zatwierdzone wyniki współzawodnictwa lotowego gołębi starych za rok 2018. 

 

W związku z powyższym stwierdza się co następuje: 

1. Dokumentacja lotowa Oddziałów została  przyjęta po uprzedniej weryfikacji i odrzuceniu 

wyników hodowców, którzy popełnili podstawowe błędy w swojej dokumentacji. 

2. Zarząd Okręgu informuje, że najczęściej popełniane uchybienia to: 

− niewłaściwe pieczątki lub ich brak na listach startowych i zegarowych. 

− błędna interpretacja zapisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego w części dotyczącej 

wliczania gołębi do puli z której wyliczana jest liczba konkursów, co dało się 

zauważyć w protokółach komisji lotowo-zegarowej.                                     

− błędna interpretacja zapisu w Regulaminie Współzawodnictwa Lotowego Okręgu 

Gdańsk dotycząca zaliczenie lotów pow. 700km do kat. C. 

3. Po weryfikacji przyjęto i zatwierdzono wyniki hodowców, które zamieszczone są jako 

załącznik do niniejszego komunikatu pod nazwą „Wyniki współzawodnictwa Lotowego 

Okręgu Gdańsk PZHGP w 2018r.” 

4. Zarząd Okręgu zatwierdził wyniki współzawodnictwa lotowego gołębi młodych. Wyniki 

współzawodnictwa zostały zamieszczone na stronie internetowej Okręgu. 

5. Zarząd Okręgu Gdańsk informuje, że na Okręgowej Wystawie Gołębi Pocztowych 

w dniu 08.12.2018r. odbędzie się aukcja gołębi pocztowych z której dochód zostanie 

przeznaczony na pomoc dla kolegi Krzysztofa Szymańskiego, który zmaga się 

z ciężką chorobą. Wsparcie z aukcji pozwoli na pokrycie kosztów ich rehabilitacji. 

W związku z powyższym prosimy hodowców o pomoc w zorganizowaniu aukcji 

poprzez ofiarowanie na ten cel gołębi wraz z kartami tożsamości. Gołębie na aukcję 

należy dostarczyć dnia 08.12.2018r. w godz. 8.00 – 10.00 do kol. Jana Kopka. Z góry 

dziękujemy za wsparcie naszej idei. 

 

6. Przypominamy, że „Bal Mistrzów” Okręgu Gdańsk i Regionu Północ odbędzie się 

dnia 24 listopada 2018r. godz. 19,00 w Rewie, ul. Morska 53. Koszt od osoby wynosi 

160zł. Zapisy na Bal należy kierować do kol. Jana Kopka do dnia 17 listopada br. 

 

 

Istnieje możliwość wynajęcia noclegu. Wszelkie zapytania i rezerwacje należy kierować do 

recepcji pod nr telefonu: 693060172. 

 

 

 

       Za Zarząd Okręgu 

  

 Andrzej Lieske - sekretarz Zarządu 


