
 
 KOMUNIKAT Nr 10/2021 

Zarządu Okręgu Gdańsk 
dotyczący wystawy okręgowej 

 
Wystawa odbędzie się w hali Sportowej w Pelplinie przy ul. Sambora 5A, w dniach 

04.-05.12.2021r. 
Organizatorem wystawy okręgowej jest: Zarząd Okręgu Gdańsk, Oddział Kociewie, 
Oddział Tczew. 
 
Skład komitetu wystawy: 
- Krzysztof Ptach  - Przewodniczący 
- Łukasz Grochocki  - Z-ca Przewodniczącego 
- Sekcja techniczna   - Zbigniew Duda, Andrzej Felski, Witold Stoboy, Paweł 

Góral, Tomasz Piątek 
- Sekcja gospodarcza - Jan Kopka, Stanisław Witusiński, Piotr Rompca, Bogumił 

Pink, Sławomir Cyman, Mateusz     Dombrowski 
                                                                          
Karty ocen należy wypełnić czytelnie z dokładnym określeniem barwy gołębia oraz 
jego płci. Na karcie oceny nie wpisujemy nazwiska i imienia hodowcy oraz 
oddziału. Zdawanie kart ocen, odbędzie się dnia 25.11.2021r. (czwartek) o godz. 
18.00  w siedzibie Okręgu ul. Obr. Westerplatte 12, Gdańsk-Oliwa. Karty ocen muszą 
być sprawdzone przez Zarząd Oddziału, który odpowiada za prawidłowo wpisane 
wartości (coeficienty). Wraz z kartami ocen należy dostarczyć dokumentację: listy 
konkursowe. 
Opłata za gołębia w klasie: 
- sportowej wynosi 6 zł,  
- poglądowej 8 zł. 
 
PORZĄDEK WYSTAWY 
 
03.12.2021r. (PIĄTEK) 2000 – 2100  - przyjmowanie gołębi 
                                         2200 – ocena gołębi 
 
04.12.2021r. (SOBOTA)   1100 – 1700 - zwiedzanie wystawy 
                                            1300 – oficjalne otwarcie wystawy 
     1430 – wręczenie nagród za sezon 2021 
 
05.12.2021. (NIEDZIELA)   900 – 1500 - zwiedzanie wystawy 
                                                  1300 – wręczanie nagród z wystawy 
                                                  1500 – zamknięcie wystawy i wydawanie gołębi 
 
Komitet wystawowy zaprasza i zachęca hodowców do wystawiania swoich gołębi. 
Wszystkich hodowców, sympatyków i miłośników wraz z rodzinami i znajomymi 
zapraszamy do zwiedzania wystawy. W załączeniu przesyłamy informacje 
o kategoriach, które będą obowiązywać na wystawie. 
 

Za Zarząd 
 
 

  Sekretarz Zarządu Okręgu                                                                Prezes Okręgu 
  Stanisław Witusiński       Łukasz Grochocki 
 



KATEGORIE OBOWIĄZUJĄCE NA WYSTAWIE OKREGOWEJ 2021 
 
 

 Weterani – od 25 konkursów, minimum 1 konkurs w 2021 
 
 Kategoria Standard Samczyki – konkursy zdobyte na bazie w latach 2020          

i 2021 łącznie 2.500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km i przy 
minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku 
2021 minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 750 kkm.).  

 Olimpijska Standard Samiczki – konkursy zdobyte na bazie w latach 2020                   
i 2021 łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 95 km i przy 
minimalnej ilości 150 gołębi  biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku 
2021 minimum 30% obowiązującego  kilometrażu (tj. 600 kkm.). 

 Olimpijska Standard Samczyki Młode 2021 – trzy konkursy zdobyte w roku 
2021 na bazie 1:5 z lotów powyżej 95 km przy minimalnej ilości startujących 
20 hodowców i 250 gołębiach. 

 Olimpijska Standard Samiczki  Młode 2021 – trzy konkursy zdobyte w roku 
2021 na bazie 1:5 z lotów powyżej 95 km przy minimalnej ilości startujących 
20 hodowców i 250 gołębiach. 

 
  

 Kryteria sportowe na dwa lata: 2020-2021 
 
Kategoria Sport – wyczyn gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-
kilometrażu uzyskanego w latach 2020 i 2021 z list konkursowych 
sporządzonych na bazie 1:5. 
 

 

Kategorie 
Odległość 

w km 
Ilość 

konkursów 

Ilość 
uczestniczących 

gołębi 

Minimalna 
liczba 

hodowców 

Łączna 
trasa 

długości w 
km 

minimalna 
A 
wg 

ceofficjentów. 
95 - 420 10 250 20 1500 

B 
wg 

ceofficjentów. 
285 – 630 8 250 20 2800 

C 
wg 

ceofficjentów 
pow. 475 6 150 20 3300 

D 
wg 

ceofficjentów 

 
95 – 420 
285 – 630 
pow. 475 

11 
3 do 5 
2 do 6 
1 do 3 

 
250 
250 
150 

 
20 
20 
20 

 
3500 

E Maraton 
wg 

ceofficjentów 
pow. 700 4 250 20 2800 

 
 
 
 
 



 Kryteria sportowe w 2021r. 
 

Kategorie 
Odległość 

w km 
Ilość 

konkursów 

Ilość 
uczestniczących 

gołębi 

Minimalna 
liczba 

uczestników 

Łączna 
trasa 

długości w 
km 

minimalna 
½ A 

wg 
ceofficjentów. 

95 - 420 5 250 20 750 

½ B 
wg 

ceofficjentów. 
285 – 630 4 250 20 1400 

½ C 
wg 

ceofficjentów 
pow. 475 3 150 20 1650 

½ M 
wg 

ceofficjentów 
pow. 700 2 250 20 1400 

F 
młode gołębie 

wg 
ceofficjentów 

ponad 95 
km 

3 250 20 300 

G 
roczniaki 

wg 
ceofficjentów 

ponad 95 
km 

5 250 20 500 

H 
gołębie dorosłe 

wg 
ceofficjentów 

ponad 285 
km 

6 250 20 1800 

I 
gołębie dorosłe 

wg 
ceofficjentów 

ponad 475 
km 

3 250 20 1800 

 
 Wyczynowa    pow. 95 km minimum 3000 km w 2021r. 
                             o kolejności decyduje ilość konkursów a następnie ceofficjent 
 Roczne Wyczyn  pow. 95 km minimum 2000 km w 2021r. 
                                 o kolejności decyduje ilość konkursów a następnie ceofficjent 
 Półolimpijska Standard Samczyki – konkursy zdobyte na bazie w latach 2020 

i 2021 łącznie 1.250 kkm. W roku 2021 minimum 30% obowiązującego 
kilometrażu (tj. 375 kkm.).  

 Półolimpijska Standard Samiczki – konkursy zdobyte na bazie w latach 2020 
i 2021 łącznie 1000 kkm. W roku 2021 minimum 30% obowiązującego 
kilometrażu (tj. 300 kkm.)  

 Standard B  -  1 konkurs w 2021r. pow. 95 km 
 Poglądowa  -  bez konkursu 
 Młode Wyczyn  -  od 3-5 konkursów o kolejności decydują konkursy 

a następnie ceofficjent, obowiązuje plan lotów  
 Młode Standard  -  co najmniej 1 konkurs 
 Młode Neubrandenburg – 1 konkurs z lotu okręgowego Neburandenburg – 

nagroda za standard 
 

Przypominamy, że z list sekcyjnych można korzystać jedynie z lotów 
organizowanych do 400 km. 
 



W każdej klasie wystawowej nagrodzonych zostanie 20% wystawionych gołębi. 
W klasach sportowych obowiązuje podwójne nagrodzenie: za standard i za sport. 
 
W kategorii standard  pięć samczyków i  pięć samiczek oraz 2 samczyki i 2 samiczki 
młode rocznika 2021 uzyska tytuł Reprezentanta Okręgu Gdańsk. 
 
W klasach sportowych: Sport-wyczyn, A, B, C, D, E, F, G, H, I,  trzy pierwsze gołębie 
bez względu na płeć uzyskują tytuł Reprezentanta Okręgu Gdańsk . 
 

Za komitet wystawowy 
 
 

                                                                                      Przewodniczący                                                          
                  Krzysztof Ptach                           


