
                                                                        

 

 

 

Orzesze, dnia  30 listopad 2016 roku  

                                                                        

 

                                       

KOMUNIKAT    

ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP 

  

 

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP w dniu 

26.11.2016 r., a dotyczących działalności PZHGP w 2017 roku przekazujemy do realizacji 

podjęte na tym posiedzeniu ustalenia: 

 

1. Zatwierdzono na 2017 rok Regulamin Mistrzostw Polski w GMP, w Kategoriach,  w 

lotach gołębi młodych rocznika 2017 oraz w Intermistrzostwie, w brzmieniu zawartym 

w załączniku do Uchwały nr 98, kserokopię przekazujemy w załączeniu. 

2. Zobowiązano Główną Komisję Antydopingową PZHGP do kontynuowania w 2017 

roku kontroli antydopingowych. Na 2017 zaplanowano przeprowadzenie około 15 

takich kontroli. 

Koszty przeprowadzonych kontroli podobnie jak w latach ubiegłych obciążą Zarząd 

Główny PZHGP. Ponadto na wniosek Zarządów Okręgów  i na ich koszt mogą być 

przeprowadzane dodatkowe kontrole. 

3. Zatwierdzono wyniki we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim za 

sezon lotowy 2016 w wersji zaproponowanej przez Główną Komisję Lotową. 

Stwierdzone nieprawidłowości w nadesłanej przez Okręgi dokumentacji lotowej, 

zawarte zostały w protokole Głównej Komisji Weryfikacyjnej. Kserokopię tego 

protokołu przesyłamy w załączeniu.  

4. Zatwierdzono cenę zakupu obrączek rodowych i kart tożsamości na 2018 rok  

w wysokości wynikającej ze złożonych przez Dostawców ofert przyjętych przez 

Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 24.11.2016 roku. 



− obrączka zakupywana w firmie COLUMBEX S.C. Jerzy i Marcin Koźlik  

dostarczana będzie Okręgom po cenie zakupu - wynoszącej 0,36 zł, 

−   obrączka zakupywana w firmie ORTECH Dawid Włodek dostarczana będzie 

Okręgom po cenie zakupu - wynoszącej 0,35 zł,  

− karty własności  do obrączek rodowych wykonane zostaną przez Drukarnię 

„Podmiejską” s.c. w Opolu. Karty zostaną dostarczone Okręgom w cenie 49,20 zł za 

1000 sztuk.  

Zapłaty za wykonane obrączki rodowe na rzecz Dostawców obrączek, dokonają 

Zarządy Okręgów w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. Faktury mogą być wystawiane najwcześniej od dnia 

01.06 2017 r. 

Zapłata za wykonane karty tożsamości na rzecz Drukarni „Podmiejska” dokonywana 

będzie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Okręg faktury VAT wraz z kartami 

tożsamości. Faktury mogą być wystawiane najwcześniej od dnia 30 kwietnia 2017 

roku. 

Ponadto przypominamy, że podobnie jak w latach poprzednich Zarządy Okręgów 

PZHGP zobowiązane są do złożenia w terminie do 28.02.2017roku do Zarządu 

Głównego PZHGP pisemnych zamówień na wzorach obowiązujących w 2016 roku na 

wykonanie obrączek rodowych na 2018 rok ze wskazaniem dostawcy. W przypadku 

powołania nowego oddziału lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach 

w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2017roku można składać dodatkowe 

zamówienia. Po upływie tego terminu, cena  zamawianych obrączek rodowych 

wynosić będzie 0,50 zł za sztukę.   

5. Przypominamy Zarządom Okręgów PZHGP o bezwzględnym dotrzymywaniu 

terminu przesyłania do biura Zarządu Głównego PZHGP  wykazów członków.  

Wykaz członków należy przesłać w terminie do 15.06.2017roku a w przypadku 

przyjęcia po tym terminie nowych członków należy dokonać aktualizacji wykazu 

sporządzając go na dzień 30.11.2017roku i przesyłając dodatkowe składki 

członkowskie.  Wykazy członków należy składać tylko na aktualnych drukach.  

 

6. W 2017 roku na Regiony PZHGP, podobnie jak w roku 2016  przekazane zostaną 

środki w wysokości 0,50 zł od członka z terenu działania Regionu z przeznaczeniem 

na sfinansowanie współzawodnictwa lotowego.  



7. W dniu 29.07.2017 r. kraje uczestniczące we współzawodnictwie lotowym 

„Intermistrzostwo” organizują z okolic Brukseli lot międzynarodowy. Rozszerzając tę 

inicjatywę Zarząd Główny PZHGP, mając na celu umożliwienie udziału w tym locie 

Hodowcom nie spełniającym wymogów współzawodnictwa międzynarodowego 

(odległość poniżej 800 km ), postanowił nadać temu lotowi rangę lotu „Narodowego”. 

Współzawodnictwo narodowe rozegrane zostanie w 3 strefach, serią 5/3. 

- I      strefa  - gołębniki mające odległość z tego lotu do 800 km włącznie,  

- II   strefa  - Hodowcy z Regionów: I, II, III, V i VI – mający z tego lotu odległość      

ponad 800 km,  

- III   strefa  -  Hodowcy z Regionu IV i VII. 

Regulamin tego lotu opracowany przez Prezydium Zarządu Głównego, podany 

zostanie w terminie do 31.03.2017 r. 

 

 

Orzesze, 30.11.2016 rok 

 

 

 


