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Kaczkowo, dnia 26.10.2020r

L.dz. 17/2020

KOMUNIKAT NR 7/2020
Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP
Ze względu na wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.poz.1758), Zarząd Okręgu Gdańsk odwołuje
wystawę Okręgową zaplanowaną na 5-6 grudzień 2020. Jednocześnie Zarząd Okręgu
rekomenduje Zarządom Oddziałów aby nie organizować wystaw Oddziałowych.
Zgodnie z przesłanym do Okręgów pismem Zarządu Głównego z dnia 21.10.2020 r,
o ewentualnej wystawie ogólnopolskiej (po ustaniu przeszkód wynikających z bieżącej
sytuacji) uczestniczyć będą tylko gołębie w kategoriach sportowych, które można wyłonić bez
organizowania wystaw. W związku z powyższym w celu wyłonienia reprezentacji Okręgu
Gdańsk, Zarządy Oddziałów do dnia 30.11.2020 zgłoszą gołębie tzn. wypełnione karty ocen
prześlą na adres: krzysztof.ptach@golebie.eu oraz lukasz.grochocki@golebie.eu.
Po weryfikacji kart ocen przez Zarząd Okręgu, zostanie opublikowane na stronie okręgu
zestawienie z gołębiami w klasach sportowych.

Klasy sportowe (baza 1:5)
Klasa "Sport A" wg coefficjentów
•

samczyki i samiczki 10 konkursów w latach 2019 - 2020 i minimum 1500 k/km
z lotów od 95 - 420 km, włożonych na lot minimum 250 gołębi i 20 hodowców.

Klasa "Sport B" wg coefficjentów
•

samczyki i samiczki 8 konkursów w latach 2019 - 2020 i minimum 2800 k/km
z lotów od 285 - 630 km, włożonych na lot minimum 250 gołębi i 20 hodowców.

Klasa "Sport C" - wg coefficjentów.
•

samczyki i samiczki 6 konkursów w latach 2019 - 2020 i minimum 3300 k/km z lotów
powyżej 475 km, włożonych na lot minimum 150 gołębi i 20 hodowców.

Klasa "Sport D" - wg coefficjentów.
•

samczyki i samiczki 11 konkursów w latach 2019 - 2020 minimum 3500 k/km
i 20 hodowców z lotów:
− od 95 - 420 km od 3 - 5 konkursów, minimum 250 gołębi włożonych na lot
− od 285 - 630 km od 2-6 konkursów, minimum 250 gołębi włożonych na lot
− powyżej 475 km od 1 - 3 konkursów, minimum włożonych 150 gołębi na lot
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Klasa "Sport Wyczyn – za 2 lata
•

samczyki powyżej 4500 k/km w latach 2019 - 2020 z lotów powyżej 95 km, minimum
250 gołębi włożonych na lot i 20 hodowców.
• samiczki powyżej 3500 k/km, w latach 2019– 2020 z lotów powyżej 95 km, minimum
250 gołębi włożonych na lot i 20 hodowców.

Klasa "Sport E Maraton"- wg coefficjentów
•

Samczyki i samiczki 4 konkursy w latach 2019 - 2020 i minimum 2800 k/km, z lotów
powyżej 700 km, minimum 250 gołębi włożonych na lot i 20 hodowców.

Klasa „Sport F gołębie młode – wg coefficjentów
•

samczyki i samiczki 3 konkursy w roku 2020 z lotów powyżej 95 km - minimum
300 k/km, minimum 250 gołębi i 20 hodowców.

Klasa Sport G gołębie roczne – wg coefficjentów
•

samczyki i samiczki 5 konkursów w roku 2020 z lotów powyżej 95 km - minimum
500 k/km, minimum 250 gołębi i 20 hodowców.

Klasa Sport H gołębie dorosłe – wg coefficjentów
•

samczyki i samiczki 6 konkursów w roku 2020 z lotów powyżej 285 km- minimum
1800 k/km, minimum 250 gołębi i 20 hodowców.

Klasa Sport I gołębie dorosłe – wg coefficjentów
•

samczyki i samiczki 3 konkursy w roku 2020 z lotów powyżej 475 km – minimum
1800 k/km, minimum 250 gołębi i 20 hodowców.

Reprezentacja Okręgu składa się z 30 gołębi z podziałem:
•

Klasa Sport Wyczyn za 2 lata - 3 gołębie
• Klasa Sport A, B, C, D, E, F, G, H, I - po 3 gołębie w każdej klasie

Za Zarząd Okręgu
Sekretarz

Stanisław Witusiński

