
„Regulamin lotu narodowego – Bruksela 2019” 

 

1. „Lot Narodowy” w 2019 roku odbędzie się z miejscowości Asse – Zellik -Bruksela 

(Belgia) 

2. Start gołębi z lotu narodowego nastąpi w dniu 27.07.2019 roku (sobota ). Współrzędne 

geograficzne z miejsca startu + 50°53´33,0”,  + 04°17´15,5” 

3. Transport gołębi na te loty zapewniają Regiony lub Okręgi. Koszowanie gołębi na ten lot 

musi odbyć się najpóźniej w dniu 25.07.2019 roku. Organizatorzy winni tak zaplanować 

odjazd kabiny, aby przyjazd gołębi do miejscowości Asse - Zellik nastąpił najpóźniej w dniu 

26.07.2019 roku do godziny 21:00. Miejsce zbiórki Asse – Zellik, Parking Weegbrug – 

Noorderlaan. 

4. Zarządy Okręgów ustalą punkty koszowania gołębi na ten lot. Obowiązuje generalna 

zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku, gdy koszuje gołębie ponad  

20 Hodowców, a koszowanych jest ponad 250 gołębi. Na jednym punkcie mogą być 

koszowane gołębie z kilku Okręgów PZHGP. 

5. Obrączki gumowe do zegarów tradycyjnych na te loty winny być dostarczone na punkty 

wkładań przez Zarządy Okręgów. Zaleca się, aby były to obrączki nowe, nieużywane na 

wcześniejsze loty. 

6. Dopuszcza się możliwość stosowania w lotach narodowych systemów ESK.  

7. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół w dwóch egzemplarzach. 

Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie 

wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. Na miejscu odlotu materiały te odebrane 

zostaną przez upoważnionego przedstawiciela organizatora lotu i następnie przekazane do 

siedziby Zarządu Głównego PZHGP. 

8. Organizatorzy transportu zapewnią, aby na jednego gołębia w kabinie transportowej 

przypadało minimum 340 cm2 powierzchni podłogi w klatce transportowej. 

9. Zarządy Okręgów zgłoszą ilość gołębi biorących udział w locie na adres Zarządu 

Głównego do dnia 19.06.2019 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane 

pod uwagę. Od każdego gołębia biorącego udział w locie Zarząd Okręgu odprowadza opłatę 

w wysokości 0,50 zł na nagrody dla gołębi i serii w poszczególnych strefach oraz pokrycie 

kosztów sporządzenia strefowych list konkursowych i kosztów organizacji. Zebrane środki 

finansowe przez Okręgi należy przekazać na konto bankowe Zarządu Głównego PZHGP nr 

46 1050 1504 1000 0090 3017 3505 w terminie do dnia 30.06.2019 roku.    



10. Do 15.07.2019 roku Zarząd Główny na swojej stronie internetowej – www.pzhgp.pl – 

zamieści ilość gołębi biorących udział w locie z poszczególnych Okręgów.  

11. Z lotu Bruksela do wyliczenia serii sporządzić należy listy konkursowe  Okręgowe 

zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3,4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego 

PZHGP. W przypadku niespełnienia przez Okręg wymogu zawartego w Rozdz. XII pkt. 3, 4 

Regulaminu Lotowo – Zegarowego można sporządzić listę połączonych Okręgów.  

12. W terminie do 16.08.2019 roku organizatorzy lotu prześlą do Zarządu Głównego listy 

konkursowe w formie elektronicznej oraz całość materiałów źródłowych tj.: 

-listy startowe, 

-listy zegarowe, 

-taśmy zegarowe, 

-protokół z nastawienia i otwarcia zegarów. 

Również w terminie do 16.08.2019 roku organizatorzy prześlą zestawienie wyników 

zespołowych z lotu narodowego. 

13. Na podstawie przesłanych list konkursowych sporządzone zostaną 3 strefowe narodowe 

listy konkursowe. Pierwsze 100 gołębi z każdej listy strefowej narodowej opublikowane 

zostanie w „Hodowcy”, a na stronie internetowej Zarządu Głównego opublikowane zostaną 

całe listy z każdej strefy. Listy te sporządzone zostaną na podstawie uzyskanej szybkości 

przez zwycięskie gołębie i będą podstawą przyznania nagród indywidualnych dla zwycięskich 

gołębi. 

14. W locie udział mogą brać gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów 

na sezon 2019 roku. 

W przypadku zdobycia konkursu przez gołębia umieszczonego na spisie do Mistrzostwa 

Polski (50) uzyskany wynik może być zaliczony do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski.  

15. Z lotu Bruksela sklasyfikowanych zostanie 50 najlepszych zespołów z każdej strefy , 

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 ). Wynik ten wyliczyć należy 

z list konkursowych, o których mowa w pkt. 11 niniejszego regulaminu 

- gołębie typowane do tego współzawodnictwa (5 sztuk) winny być zaznaczone na liście 

startowej odpowiednim symbolem i koszowane  jako 5 pierwszych u każdego Hodowcy 

- w tym współzawodnictwie Hodowca może brać udział tylko jedną drużyną 



16.  Podział na strefy nastąpi według zasad: 

I strefa – Hodowcy z Regionów II ( Okręg Koszalin, Pomorza Środkowego, Szczecin ),          

V ( Okręg Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław) i VI , 

II strefa – Hodowcy z Regionów I ( Okręg Łódź, Piotrków Trybunalski, Płock, Włocławek ), 

II ( Okręg Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń ), III i V(Okręg Częstochowa, Opole i Opole Południe), 

III strefa – Hodowcy z Regionów I ( Okręg Ciechanów i Olsztyn ) IV i VII  

 

W każdej strefie nagrodzonych zostanie : 

- dyplomami - 50 najszybszych gołębi oraz 50 najlepszych serii 

- pamiątkowymi pucharami - 10 najszybszych gołębi oraz 10 najlepszych serii 

 

17. Każdy Okręg biorący udział w locie w terminie do dnia 15.06.2019 roku prześle do 

Zarządu Głównego dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie organizacji lotu.  

Dane personalne oraz numer telefonu tej osoby Okręg podaje do wiadomości Hodowcom, 

których gołębie biorą udział w locie narodowym. 

 

18. Przylot gołębi Hodowcy zgłaszają do osoby wyznaczonej przez Okręg, zgodnie  

z pkt 17 Regulaminu. Osoba ta jest zobowiązana w ciągu jednej godziny od przylotu gołębia 

do przekazania informacji o czasie jego konstatowania (zgłaszane są tylko trzy pierwsze 

gołębie oraz trzy pierwsze serie w Okręgu) na adres e-mail zg@pzhgp.pl 

19. Wręczanie nagród zwycięzcom zespołowym i indywidualnym ( 10 pierwszych gołębi i 10 

najlepszych zespołów z każdej strefy ) nastąpi podczas Wystawy Ogólnopolskiej 2020 roku. 

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu  

w dniu 17.11.2018 r. 

 

 

 

 


