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Regulamin Okręgu Gdańsk - Lot Narodowy Bruksela 2022 
 

           Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP - informacje dotyczące organizacji Lotu Okręgowego – 

Bruksela, który odbędzie się 02.07.2022r. (sobota).  

1. „Lot Narodowy” w 2022 roku odbędzie się z miejscowości Bruksela (Belgia)  

2. Start gołębi z lotu narodowego nastąpi w dniu 02.07.2022 roku (sobota). 

3. Współrzędne geograficzne z miejsca startu + 50°45´07,00”, + 04°31´47,00” 

4. Zarządy Oddziałów zgłoszą ilość gołębi, które będą brały udział w locie do dnia 12.06.2022r. 

do wiceprezesa ds. lotowych Zarządu Okręgu kol. Krzysztof Ptach - tel. 692 370 142.  
5. Koszowanie gołębi na ten lot musi odbyć się najpóźniej w dniu 30.06.2022 roku. Organizator 

winny tak zaplanować odjazd kabiny, aby przyjazd gołębi do miejscowości Bruksela nastąpił 

najpóźniej w dniu 30.06.2022 roku do godziny 21:00. Organizatorzy transportu zapewnią, aby 

na jednego gołębia w kabinie transportowej przypadało minimum 430 cm2 powierzchni 

podłogi w klatce transportowej. 

6. Z lotu Bruksela w Okręgu Gdańsk nagrodzonych zostanie: 

a. - 10 najlepszych drużyn  + 20 dyplomy  

b. - 10 pierwszych gołębi z lotu  + 50 dyplomy  

c. według następujących zasad:  

- w locie obowiązuje seria 5/3 - listy konkursowe sporządzać należy na bazie 1:5, czyli 

obejmujących 20 % - o uzyskanym końcowym wyniku serii decyduje suma 

coefficientów trzech pierwszych typowanych gołębi ( im mniejszy coefficient, tym 

lepszy wynik ). 

7. Zarząd Okręgu zapewnia obrączki kontrolne (gumowe) dla hodowców posiadających zegary 

tradycyjne. 

8. Z czynności wkładania gołębi należy sporządzić protokół Komisji Lotowo - Zegarowej 

w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych 

w zabezpieczonej kopercie należy wręczyć osobie transportującej gołębie na lot ,a drugi 

egzemplarz protokołu  na  punkcie wkładań przekazać wiceprezesowi ds. lotowych Zarządu 

Okręgu kol. Krzysztof Ptach. 
9. Opłaty w wysokości 10zł. od zgłoszonego gołębia przy ilości 1000szt. na lot.  

10. Zamknięcie zegarów odbywa się w dniu wkładania gołębi.  

11. Zobowiązuje się hodowców do niezwłocznego powiadomienia wiceprezesa ds. lotowych 

Oddziału o czasie przybycia gołębia z lotu i jego numerze. Następnie wiceprezes ds. lotowych 

oddziału niezwłocznie informuje przybycie gołębia wiceprezesa ds. lotowych Zarządu Okręgu 

kol. Krzysztof Ptach - tel. 692 370 142.  
12. Otwarcie zegarów ustala się wstępnie na dzień 04.07.2022r. o godz. 19.00 w miejscu 

wkładania gołębi. 

13. Pozostałe informacje dotyczące lotu Bruksela zawarte są w Regulaminie Lotu Narodowego 

2022 – Bruksela. 

 

Za Zarząd Okręgu Gdańsk 

 

    Wice Prezes  

ds. organizacji lotów 

   Krzysztof Ptach 


