
REGULAMIN współzawodnictwa lotowego 

o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Lublin w 2020 roku. 
1. Współzawodnictwo lotowe gołębi dorosłych i młodych w sezonie 2020 o Mistrzostwo Okręgu Lublin odbywać się będzie w 
następujących kategoriach: 

- Kategoria A , B , C , D , M , GMP , Intermistrzostwo, Młode ,Roczne Olimpijskie, Super Mistrzostwo Okręgu Lublin 
- Najlepsze lotniki w  kategoriach  A ,B ,C ,M ,Młode ,Roczne ,Lotniki z największą liczbą konkursów. 
Współzawodnictwo odbywać się będzie na bazie Regulaminu o Generalne Mistrzostwo Polski , Mistrzostwo Polski w Kategoriach  i  

Mistrzostwo Regionu VII  2020 z zachowaniem przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP. 
Loty w kategorii ,, M” ze statutem lotów Okręgowych odbędą się z  podziałem na trzy grupy : 
Grupa1 -  Chełm, Krasnystaw, Tomaszów, Turobin 
 - lot z miejscowości  Nauen  52°40’29”2   12°55’34”7 

Grupa2-  Dęblin, Lubartów, Puławsko-Opolski, Puławy1,Ryki, Zwoleń  
- lot z miejscowości  Gardelegen  52°31’57”9   11°21’29”3 

 
Grupa3-  Lublin, Świdnik, Kraśnik, Janów Lubelski , Łęczyńsko-Świdnicki 
 - lot z miejscowości  Wittenberge  53°00’52”7   11°43’40”4 

Daty Maratonów – 4/5-07-2020  ,  18/19-07-2020  ,  25/26-07-2020 

2. Dodatkowo Okręg zorganizuje przy współpracy z Oddziałami  Lot Okręgowy Gołębi Młodych (wszystkie grupy) z miejscowości 

Września 20-09-2020. 
3. Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Okręgu, Regionu ,GMP i MP składa w macierzystym Oddziale spis gołębi (50szt) w 

terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału. Dodatkowy spis gołębi rocznych na obrączkach olimpijskich w ilości 15szt. Oddziały 
przesyłają spisy do Zarządu Okręgu w nieprzekraczalnym terminie  do 15-04-2020  na adres  Sekretarza  Okręgu oraz w wersji 
elektronicznej na adres pzhgp.okreglublin@gmail.com 

 Mistrzostwo w Kategorii Młode - hodowca składa spisy gołębi młodych w ilości nieograniczonej w macierzystym Oddziale w 
terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału . Zarządy Oddziałów  przesyłają przed pierwszym lotem spisy  w wersji elektronicznej 
na adres pzhgp.okreglublin@gmail.com.  Dodatkowo wraz ze spisami rachmistrz oddziału przesyła z programu obliczeniowego 

plik z hodowcami i spisami gołębi w terminie takim jak spisy. 
4. Loty należy odbyć wyłącznie w weekendy w terminie:   
Gołębie dorosłe:  25-04-2020 -do 26-07-2020 ,  GMP 10 lotów od 16-05-2020 - do 19-07-2020, Intermistrzostwo 11lotów 

  od 09-05-2020 - do 19-07-2020 
Gołębie młode: 4 loty do MP   15-08-2020 do 27-09-2020 

W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w 
zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się 
z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.  
- Kategoria  A –max 7- lotów– loty z odległości: 95 – 420 km, 
- Kategoria  B –max 7- lotów- loty z odległości: 285 – 630 km, 
- Kategoria  C –max 7 -lotów -loty z odległości powyżej: 475 km, 

- Kategoria M –max 7- lotów- loty powyżej: 700 km. 
5. Plan lotów gołębi młodych  może zawierać maksymalnie 4 loty o kilometrażu 95 –420 km. 

6. Kategoria GMP i MP w Kategoriach zostanie rozegrana na zasadach Regulaminu Generalnego 
Mistrzostwa Polski  2020  i Mistrzostwa Polski w Kategoriach  2020  , zatwierdzonego przez ZG.  
7. Kategoria D stanowi sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę z kategorii A, B i C. 

8. Kategoria AS stanowi sumaryczny wynik najlepszych lotników (po jednym gołębiu z 4 kategorii)  z całego spisu hodowcy w Kat. 
A ,B ,C ,M . Ten sam gołąb może brać udział we wszystkich  kategoriach pod warunkiem że loty nie będą się dublowały. 
9. Podstawę zaliczania wyników do współzawodnictwa  objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy 

konkursowe sporządzone  przez Oddziały , Rejony  lub Okręg. 
10 . Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy : 
GMP – baza 1:4 = 25% gołębi startujących w danym locie. 

MP   – baza 1:5 = 20% gołębi startujących w danym locie. 
11. Potwierdzenie odlotu gołębi jest dokumentem, który decyduje o tym, czy lot wynikający ze 
zgłoszonego przed sezonem planu lotów może być zaliczony do współzawodnictwa. Podstawą 

ważności potwierdzenia jest prawidłowe wypełnienie obydwu stron druku. Kserokopie potwierdzenia lotu oraz protokół komisji 
zegarowej należy przed następnym lotem dostarczyć do Okręgu w wersji elektronicznej (skan) na adres 
pzhgp.okreglublin@gmail.com 

W terminie do 14 dni od daty odbytego lotu – należy przesłać drogą elektroniczną listy konkursowe oraz plik z lotem programu 
obliczeniowego do Zarządu Okręgu na adres: pzhgp.okreglublin@gmail.com  Listy wysłane po terminie nie będą zaliczane do 

wyników Mistrzostw 2020. 

 
12. Po zakończonych lotach, objętych planem lotów, hodowca zgłasza jeden zespół gołębi. 

- Kategoria A – Regulamin MP na 2020 



- Kategoria B – Regulamin MP na 2020 

- Kategoria C – Regulamin MP na 2020 
- Kategoria Maraton – Regulamin MP na 2020 
- Kategoria D – suma kategorii  A+B+C 

- Kategoria Młode – Regulamin MP Gołębi Młodych na 2020 
- Kategoria Roczne Olimpijskie – Regulamin Olimpijski 2020 
- Kategoria GMP – Regulamin GMP na  2020 

- Kategoria AS – Regulamin Okręgowy 2020 
- Super Mistrzostwo – Regulamin Okręgowy 2020 
13. O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Okręgu w Kategoriach: 

A, B, C, D, Maraton , AS decyduje suma wykładnika wydajności lotowej  gołębia (Ocoeficjentów) uzyskanych przez zespół gołębi.   
Kategoria  GMP  suma punktów drużyny (5 gołębi z typowanej 10 na każdy lot) z 10 lotów  zaliczanych do GMP. 

Kategoria MP Gołębi Młodych - suma punktów drużyny (8 gołębi z typowanej 15 na każdy lot) z 4 lotów zaliczanych do MP. 
Kategoria Olimpijska Roczne – suma coeficjentów 5 gołębi z 5 konkursami z 10 lotów  95-630 km. Kilometraż na 1 gołębia 1200 
km. 

Super Mistrzostwo - suma punktów A, B, C, D, M,GMP, Intermistrzostwo, Młode (punkty wyliczane będą na zasadzie 1 miejsce 50 
pkt a 50 miejsce 1 pkt w rywalizacji okręgowej. Po zatwierdzeniu rywalizacji okręgowej oddziały w terminie 7 dni składają 

wyniki swoich hodowców w kat. Supermistrzostwo. 

14. Najlepsze lotniki w Okręgu sklasyfikowane zostaną, spośród wszystkich gołębi ujętych na spisie Hodowcy  
w następujących kategoriach: 
- Dorosłe samczyki – największa ilość konkursów oraz suma Ocoeficjentów 

- Dorosłe samiczki – największa ilość konkursów oraz suma Ocoeficjentów 
- Roczne samczyki – największa ilość konkursów oraz suma Ocoeficjentów 
- Roczne samiczki – największa ilość konkursów oraz suma Ocoeficjentów 

- (Gołąb roczny może brać udział w obu kategoriach tj. w rocznych i dorosłych) 

- Lotnik Kat. A – 3 konkursów z lotów kat. A (suma Ocoeficjentów) 
- Lotnik Kat. B – 3 konkursy z lotów kat. B (suma Ocoeficjentów) 

- Lotnik Kat. C – 3 konkursy z lotów Kat. C (suma Ocoeficjentów) 
- Lotnik Kat. Maraton – 2 konkursy z lotów kat. Maraton (suma Ocoeficjentów) 

- Lotnik Kat. Młode – 4 konkursy z lotów 95-420 km (suma Ocoeficjentów) - tylko loty zaliczane do MP. 
15. Zarządy Oddziałów po dokonaniu weryfikacji dostarczą pełna dokumentację lotową  w danych kategoriach do Zarządu 
Okręgu w  terminie do 31-08-2020  oraz  sporządzą zestawienie zbiorcze i prześlą je w formie elektronicznej ( w programie Excel  

wzór będzie wysłany do Oddziałów) do Okręgu, na adres: pzhgp.okreglublin@gmail.com w terminie  31-08- 2020. 
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych (Kat. Młode ) Zarządy Oddziałów prześlą do Okręgu niezwłocznie po zakończeniu lotów 
i weryfikacji w Oddziałach nie później jak do 05-10-2020 

16. Ustalenie ostatecznych wyników Mistrzostwa Okręgu Lublin, poprzedzone weryfikacją dokumentacji 
lotowej  przy udziale wszystkich przedstawicieli Oddziałów odbędzie się w terminie podanym przez Okręg. 
17. Do weryfikacji w Okręgu do indywidualnego zestawienia wyników (kart uzyskanych wyników Hodowcy) 

W poszczególnych kategoriach dołączyć należy: 
- plan lotów  
- spis gołębi – z programu obliczeniowego 

- listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK również protokoły przyjęcia gołębi i przylotów 
- taśmy zegarowe  
- listy konkursowe – wszystkie loty 

- przy systemach ESK: protokoły przyporządkowania obrączek elektronicznych przed sezonem 
lotowym , po każdej zmianie obrączek elektronicznych. 

- potwierdzenia wypuszczenia gołębi – wszystkie loty 

- protokoły z wszystkich punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwarcia zegarów – wszystkie loty 
!!! Wszystkie dokumenty powinny być czytelne nie zawierające skreśleń ,posiadać komplet podpisów i pieczątek 

wymaganych regulaminami. 

18. W niniejszym współzawodnictwie lotowym w poszczególnych kategoriach sklasyfikowani zostaną Hodowcy do 50 miejsca.  
Super Mistrzostwie Okręgu Lublin do 20 miejsca w tym 3 Mistrzów, a w klasyfikacji lotników do 10 miejsca w każdej z kategorii. 

Mistrzowie oraz najlepsze 3 lotniki w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplom, a przodownicy do 10 miejsca i 
lotniki do 5 dyplomy. 
                                                                                                                                                                        Za Zarząd Okręgu Lublin. 

                                                                                                                                               Prezes d/s Organizacji Lotów 
                                                                                                                                                 Darek Gransztof 


