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 KOMINIKAT Nr 9/2016 
 
 
                                     Zarządu Okr ęgu Gdańsk PZHGP 
 
 
 
Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP informuje, Ŝe na posiedzeniu Zarządu  zostały zatwierdzone 
wyniki współzawodnictwa lotowego gołębi starych za rok 2016. 
W związku z powyŜszym stwierdza się co następuje: 
1. Dokumentacja lotowa Oddziałów została  przyjęta po uprzedniej weryfikacji i odrzuceniu 
wyników hodowców, którzy popełnili podstawowe błędy w swojej dokumentacji. 
Odrzucono wyniki n/w hodowców: 
 Oddział Lębork:                                                                                                                              
Zimnocha Paweł- odrzucono wyniki ze względu na brak protokołu przyporządkowania 
gołębi.                                                                                                                                                  
Jonas Krzysztof i Angelika- odrzucono wyniki ze względu na brak protokołu 
przyporządkowania gołębi.                                                                                                                                                  
Oddział Rumia                                                                                                                                     
Labuda Dawid  odrzucono wyniki gdyŜ spis gołębi jest niezgodny z protokołem 
przyporządkowania.                                                                                                                                  
Piróg Jarosław odrzucono wyniki gdyŜ spis gołębi jest niezgodny z protokołem 
przyporządkowania.                                                                                                                                                                                                                                                              
Oddział Elbląg                                                                                                                                          
Becmer Piotr odrzucono wyniki w kat. C z „50tki” gdyŜ  gołąb PL 055-14-8059 jest na spisie 
poza „50tką”.                                                                                                                                           
Kopczyński Maciej  odrzucono wyniki w kat. C z „50tki” gdyŜ  gołąb  jest na spisie poza 
„50tką”.                                                                                                                                                               
Król Józef i Jan  odrzucono wyniki w kat. C z „50tki” gdyŜ  gołąb PL 055-15-2557 jest na 
spisie poza „50tką”.                                                                                                                              
Sment Maria  odrzucono wyniki w kat. A i B z „50tki” gdyŜ  gołąb  jest na spisie poza 
„50tką”.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Oddział Gdańsk                                                                                                                       
Oller Mirosław odrzucono wyniki w kat. B z „50tki” i całości oraz kat. D gdyŜ gołąb PL 057-
13-47 powtarza się w kat. C z lotów Luneburg.                                                                                                                             
Oddział Wejherowo                                                                                                                          
Cyman Sławomir odrzucono kat. B z „50tki” i całości oraz kat. D gdyŜ gołąb PL 076-13-310 
powtarza się w kat. C.                                                                                                                                  
Wobrak Krzysztof i Cyprian  odrzucono kat. B z „50tki” i całości oraz kat. D ze względu na 
ujęcie lotu Neubrandenburg w 25.07.2016r. do kat. B, który jest 10 lotem w tej kategorii.                                                          
Oddział Puck                                                                                                                       
Rohda Krystian odrzucono wyniki ze względu na brak przyporządkowania gołębi przed 
pierwszym lotem konkursowym                                                                                               
Migdalski Grzegorz odrzucono wyniki kat. C z „50tki” i całości gdyŜ gołąb Pl 070-14-4399           
z lotu Luneburg dnia 26.06.2016r. powtarza się w kat. B. 



3. Zarząd Okręgu informuje, Ŝe 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 zauwaŜyć                  
w protokółach komisji lotowo-zegarowej. 
4. Po weryfikacji przyjęto i zatwierdzono wyniki hodowców, które zamieszczone są jako 
załącznik do niniejszego komunikatu pod nazwą „Wyniki współzawodnictwa Lotowego 
Okręgu Gdańsk PZHGP w 2016r.” 
 
 
 
7. Informujemy hodowców poprzez Zarządy Oddziałów, Ŝe „Bal Mistrzów” Okr ęgu 
Gdańsk odbędzie się dnia 19 listopada 2016r. godz. 19,00 w Rewie, ul. Morska 53.               
Koszt od osoby wynosi 140zł. Zapisy na Bal naleŜy kierować do kol. Jana Kopka do dnia 
10 listopada br. 
 
Istnieje moŜliwość wynajęcia noclegu. Koszt wynajęcia pokoju 1 osobowego wynosi 
120,00zł.,  2 osobowego – 150,00zł. Wszelkie zapytania i rezerwacje naleŜy kierować do 
recepcji pod nr telefonu: 693060172. 
 
 
 
 
 

Za Zarząd Okręgu 
  
 Andrzej Lieske - sekretarz 


