
                                                                                                                             Kłanino, dnia 09.03.2019r. 

L.dz. 28/2019 

KOMUNIKAT NR 3/2019 

 Prezydium Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP przesyła Zarządom Oddziałów informacje  

dotyczące stosowania niektórych przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego, które należy ściśle 

przestrzegać. 

1. Zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym PZHGP rozdz. II, pkt 6, hodowca gdy rezygnuje                      

z członkostwa w PZHGP lub zaprzestaje lotowania gołębiami w swoim Oddziale, to przez 

najbliższy sezon lotowy gołębi starych i młodych nie można lotować z jego gołębnika 

i znajdującymi się w nich gołębiami w innych Oddziałach PZHGP. W przypadku nie 

zastosowania się do w/w zapisu  wyniki hodowcy nie mogą być przyjęte do 

współzawodnictwa lotowego na wszystkich szczeblach Związku.  

2. Zarząd Główny PZHGP uchwałą z dnia 23.02.2019r. dokonał zmiany w Regulaminie Lotowo-

Zegarowym w zakresie:                                                                                                                                                           

a) rozdział II dodano punkt 9.                                                                                                                                              

W przypadku gdy komisja kontrolująca punkt wkładania gołębi stwierdzi naruszenie 

Regulaminu Lotowo-Zegarowego w zakresie ujętym w załączniku nr 1 pkt 6 oraz pkt 9 e, 

Zarząd Oddziału zobowiązany jest do zlikwidowania punktu wkładań do końca roku 

kalendarzowego. Wszyscy hodowcy z tego punktu wkładania nie mogą uczestniczyć we 

współzawodnictwach ponadoddziałowych i wystawach, do których zaliczane są wyniki lotów 

z tego sezonu.                                                    

b) Załącznik nr 1 pkt 9 d – dodano zdanie:                                                                                                        

Przekazanie czasu ręcznego w ESK  Mega System pomimo, że system to umożliwia jest 

zabronione.  

3. Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2019 wszystkie wersje 

programowe, które funkcjonowały w tych systemach w 2018r. oraz dodatkowo:                                           

- Benzing M1  - nowa wersja oprogramowania  4.14                                                                                                        

- Benzing Expres G2 - nowa wersja oprogramowania  04.01                                                                                               

- nowe oprogramowanie do anteny wkładań Benzing Club System 4.5                                                                        

- w systemie Mega System wersję oprogramowania 4.6c                                                                                          

W systemach Mega System, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Komisję ds. ESK 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przekazywania czasu w związku z tym w systemie 

tym od sezonu 2019, nie będzie honorowane ustawienie czasu ręcznego we wszystkich 

wersjach oprogramowania tego systemu. 

 

 Za Prezydium Zarządu Okręgu 

  Prezes Szlagowski Roman 


