
Regulamin lotu okręgowego gołębi młodych 2020 r. 

Zarząd Okręgu Gdańsk organizuje lot okręgowy  w dniu 20 września 2020 roku.  

Warunki uczestnictwa:  

• lot odbędzie się z miejscowości Neubrandenburg dnia 20.09.2020 (niedziela)   

• Okręg Gdańsk został podzielony na 3 grupy lotowe (strefy) 

• start gołębi nastąpi równocześnie o jednej porze wszystkich stref lotowych 

• w locie mogą uczestniczyć tylko gołębie rocznika 2020 zgłoszone na spisach do 

sezonu 2020 w oddziałach.  

• punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszonych gołębi przez 

poszczególne oddziały, które zgłoszą się do udziału w locie. 

• ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa przez Wice Prezesów ds. lotowych 

oddziałów do okręgu  6 września 2020 ( do Krzysztofa Ptach ) 

• opłata za jednego zgłoszonego gołębia 4 zł (cztery złote). Zebrana kwota zostanie 

przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji lotu oraz nagrody rzeczowe dla 

najlepszych gołębi (1,5 zł na transport i 2,5 zł. na nagrody).  

• koszowanie gołębi odbędzie się 19.09.2020 wyznaczonych punktach przez Okręg 

Gdańsk 

• opłata przez hodowcę powinna być wniesiona przy zgłoszeniu gołębi w oddziale do 

osoby wyznaczonej przez Zarząd Oddziału 

• seria punktowana 10/5, punkty stałe 40 pkt, liczone metodą Mistrzowską GMP ze 

spadkiem 20%  

• każdy Hodowca może zgłosić dowolną ilość serii, o podziale na drużyny decyduje 

kolejność koszowania (1-10; 11-20; 21-30 itd.) 

• o kolejności decyduje suma zdobytych punktów.  

• w każdym oddziale lot oblicza Rachmistrz Oddziałowy; następnie przesyła do 

rachmistrza wyznaczonego przez strefę, który po obliczeniu przesyła gotową listę 
konkursową do Wice Prezesa ds. lotowych Okręgu Krzysztofa Ptach 

• nagrody w każdej strefie otrzymają : 
o 20 pierwszych drużyn (20 pucharów + nagrody rzeczowe) ; 

o 10 pierwszych gołębi  (10 pucharów + nagrody rzeczowe); 

o 50 pierwszych gołębi otrzyma dyplom ; 

 

Okręg Gdańsk został podzielony na 3 grupy lotowe (strefy): 

GRUPA nr 1: koordynatorzy Krzysztof Ptach i Łukasz Grochocki 

Oddział Tczew, Oddział Kociewie, Oddział Malbork, Oddział Elbląg, Oddział Nowe, Oddział 

Kwidzyń 

 

GRUPA nr 2: koordynatorzy Tomasz Piątek, Stanisław Witusiński i Sławomir Cyman 

Oddział Lębork-Miasto, Oddział Lębork, Oddział Puck, Oddział Wejherowo, Oddział Rumia 

 

GRUPA nr 3: koordynatorzy Piotr Rompca i Jan Kopka 

Oddział Gdańsk, Oddział Gdańsk Wrzeszcz, Oddział Gdynia Chylonia, Oddział Gdynia-

Sopot-Chwaszczyno, Oddział Kartuzy-Żukowo, Oddział Kościerzyna 

 


