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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO  
O MISTRZOSTWO PZHGP OKRĘGU NOWY SĄCZ NA 2021 ROK 

 

Do współzawodnictwa o Mistrzostwo Okręgu Nowy Sącz uprawniony jest każdy Członek 

Okręgu Nowy Sącz, który spełni warunki określone niniejszym regulaminie. 

 

§1 Współzawodnictwa lotowe 
 
Uchwala się następujące współzawodnictwa lotowe na szczeblu Okręgu PZHGP Nowy Sącz: 
 
1. Kategoria GMP – Generalne Mistrzostwo Polski – 10 lotów 
 
2. Kategoria A – loty z odległości:  95 – 420 km - krótki dystans; 
 
3. Kategoria B – loty z odległości: 285 – 630 km - średni dystans; 
 
4. Kategoria C – loty powyżej 475 km - długi dystans; 
 
5. Kategoria M – loty powyżej 700 km - Maraton; 
 
6. Kategoria Intermistrzostwo – 11 lotów 
 
7. Mistrzostwo Regionu IV Kraków – 10 lotników 
 
8. Mistrzostwo Okręgowe Lotów Dalekodystansowych 5 Lotów 
 
9. Mistrzostwo Gołębi Dwuletnich DERBY loty z odległości: 95-powyżej 700 km. 
 
10. Mistrzostwo gołębi ROCZNYCH 
 
11. Kategoria Lotniki Dorosłe – bez względu na płeć 
 
12. Kategoria Lotniki Roczne – bez względu na płeć 
 
13. Lotniki Kat A,B,C,M 
 
14. Lot Narodowy Bruksela 
 
15. Mistrzostwo w Lotach Gołębi Młodych 

 

§2 Gołębie dorosłe 
 
1. Zarządy oddziałów przesyłają 2 egzemplarze planu lotów i 1 egzemplarz spisu gołębi 

dorosłych w formie elektronicznej na adres:okregns@gmail.com w terminie do dnia 
18.04.2021.**UWAGA**W formie papierowej spisy **DERBY** w 2 egzemplarzach 

osobne spisy **. Zbiórka dokumentacji odbędzie się w Domu Hodowcy w Nowym Sączu  
21.04.2021 r. o godz. 16: 00. 

 
2. Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w Kategoriach powinien zawierać loty 

zaplanowane w weekendy od 24 kwietnia 2021 roku do 25 lipca 2021 roku. 
 

3. Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 10 lotów. 
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4. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 15 maja 2021 roku 

do 18 lipca 2021 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny 

transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin względnie skrócić lot. Na 

powyższą okoliczność sporządzić protokół który załącza się do zestawienia końcowego 

wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km 

musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być 

zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00. 
 

5. Maksymalnie ilość lotów do każdej kategorii nie może przekraczać 7 lotów. 
 

6. Spisy gołębi oraz przyporządkowania obrączek elektronicznych – wykonuje się zgodnie z 
instrukcjami obsługi danego systemu ESK. Spis gołębi wprowadzony do systemu obliczeń  
przez rachmistrza musi być zgodny z listą gołębi zarejestrowanych w systemie ESK. 

 

7. Hodowcy biorący udział w współzawodnictwie do Mistrzostwa Regionu tj.(10 lotników) 

składają spis 10 gołębi znajdujących się na wcześniej złożonym spisie do GMP w swoich 

oddziałach a zarządy oddziałów w formie elektronicznej (tylko format PDF) i papierowej 
prześlą do okręgu do 13.05.2021r. 

 

§3 Listy konkursowe 
 

1. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać 
należy na bazie, 1: 4 czyli obejmujących 25%. 

 

§4 Generalne Mistrzostwo Polski 
 

1. Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na 
spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. 

 

2. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do 

współzawodnictwa zdobywa maks. 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy 

zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK i winny być 

one koszowane jako 10 pierwszych i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi 

bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi 

seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych. Przy 

korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście 

startowo-zegarowej i wpisać, jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tę należy 

spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie. 

§5 Mistrzostwo Gołębi ROCZNYCH 
 

1. Mistrzostwo rozgrywane jest : seria 20 gołębi z czego 5 zdobywa punkty(Jak do GMP)  
2. Mistrzostwo wyliczane jest z 11 lotów z odległości 95 – 630 km.  
3. Gołębie muszą być umieszczone na spisie w jednym ciągu tj:1- 20, 31-50, 40- 60 itd.  
4. Listy konkursowe będą podstawą obliczeń niniejszego Współzawodnictwa sporządzać 

należy na bazie 1 :4 czyli obejmujących 25%. 

 

§6 Olimpijskie Mistrzostwo Gołębi Dwuletnich **DERBY** 

1. Mistrzostwo rozgrywane jest serią 15 gołębi .  
2. Mistrzostwo wyliczane jest z 14 lotów z odległości od 95 do powyżej 700 km. 
 

3. Gołębie muszą być umieszczone na osobnym  spisie w 2 egzemplarzach. 
 
4. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać 

należy na bazie, 1: 5 czyli obejmujących 20%. 



§7 Loty Gołębi Młodych 
 

1. Do współzawodnictwa lotowego w lotach gołębi młodych uprawniony jest każdy członek 
PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem. 

 

2. Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w 

macierzystym oddziale - w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału - spis gołębi 

młodych do 50 szt. Zarządy Oddziałów do dnia 2.08.2021r/PONIEDZIAŁEK/. prześlą 

spisy i plan lotów w formie elektronicznej na adres mailowy Okręgu Nowy Sącz (zapisane 

w formacie PDF), natomiast w formie papierowej dostarczą dnia 04.08.2021/środa/ godz. 

16.00 do Zarządu Okręgu. 
 

3. Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii "A". Loty należy 

zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 14 sierpnia 2021 roku do 26 

września 2021 roku.W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się 

odbycie lotów zaliczanych do MP w poniedziałek. Zmiana planu lotów może nastąpić 

jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych na zasadach jak opisane w 

paragrafie 6 regulaminu MP w kategoriach. 
 
4. Punkty do współzawodnictwa GOŁĘBI MŁODYCH mogą zdobywać wyłącznie gołębie 

umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. 
 

5. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do 

współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy 

zaznaczyć odpowiednim znakiem , w zależności od używanego systemu ESK, i winny być 

one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi 

bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi 

seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych . Przy 

korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście 

startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy 

spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie. 
 
6. Wstępne wyniki Gołębi Młodych Oddziały prześlą do Okręgu poukładane według 

kolejności na adres j/w w terminie do 1 października 2021 roku, natomiast weryfikacja 
gołębi młodych odbędzie się dnia 6 października 2021 r. w Domu Hodowcy w Nowym 

Sączu o godz.16.00. 

 

§8 Mistrzostwo Okręgu Lotów Dalekodystansowych 
 

WSPÓLNY START W DANEJ STREFIE 
 

1. 500 km – terminy 06.06.2021 , 13.06.2021 lista Oddziałowa , Rejonowa 
 

2. 700 km – terminy 26.06.2021 , 10.07.2021 , 24.07.2021 listy: Oddziałowa ,Rejonowa 
 
 

lub Okręgowa/warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo 

Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej. 
 

- SERIA 5/10 z wszystkich lotów 
 

- decyzja o wypuszczeniu zapada większością głosów poszczególnych 

Wiceprezesów ds.lotowych. 
 

Koordynatorem wypuszczenia gołębi : w 

strefie sądeckiej – kol. Andrzej Kowal,  
w strefie podhalańskiej kol. Krzysztof Pławecki. 



§ 9 Lot Narodowy Bruksela 
 

3. BRUKSELA 24 lipiec 2021. 
 

- seria 5 / 3 
 

- Nagrody : 10 pierwszych gołębi  PUCHARY z Listy OKRĘGOWEJ 
 

-1 PUCHAR  za pierwszego gołębia w Oddziale pod warunkiem uczestnictwa przez 
 

Oddział minimum 20 gołębi. 
 
 

 

§ 10 Klasyfikacje i nagrody 
 

 1.  Klasyfikacje    

• Kat. A - 3 mistrzów i 20 przodowników 

• Kat. B - 3 mistrzów i 20 przodowników 

• Kat. C - 3 mistrzów i 20 przodowników 

• Kat. M    -  3 mistrzów i 20 przodowników 

• Kat. GMP-  3 mistrzów i 20 przodowników 
 

• Kat. Intermistrzostwo  3 mistrzów i 20 przodowników 
 
• Kat. Mistrzostwo Regionu (10 lotników) 3 mistrzów i 20 przodowników . 
 
• Mistrzostwo Okręgu Lotów Dalekodystansowych 3 mistrzów i 10 przodowników (w każdej strefie) 
 
• Mistrzostwo Gołębi Rocznych – 3 mistrzów i 20 przodowników. 
 
• Mistrzostwo DERBY – 3 mistrzów i 20 przodowników. 
 
• Lotniki dorosłe BEZ względu na płeć 10 pierwszych 
 
• Lotniki roczne BEZ względu na płeć 10 pierwszych 
 

• Lotniki kat. A-B-C-M - 10 pierwszych 
 

• Mistrzostwo Gołębi Młodych  – 3 mistrzów i 20 przodowników. 
 

 

2. Nagrody: 
 

• Mistrzowie - puchary plus dyplomy 
 
• Po 10 przodowników w każdym współzawodnictwie – puchary i dyplomy. 
 
• Przodownicy od 11 do 20 – tylko dyplomy. 
 
• Lotniki w każdej kategorii od 1 – 3 puchar + od 1 do 10 dyplom 



§11 Postanowienia końcowe 
 

1. Zarządy oddziałów do 14 dni po odbytym locie przesyłają drogą elektroniczną listy 

konkursowe na adres okregns@gmail.com . 
 
 
2. Natomiast Listy konkursowe w 2 egzemplarzach 1 z listami sekcyjnymi a drugi 

bez list Sekcyjnych dostarczą zgodnie z ustaleniami z Prezesami. 

 
 

Do 23 sierpnia 2021r. Zarządy Oddziałów zgłoszą wyniki swoich hodowców-

poukładane według kolejności lokat - drogą elektroniczną na adres e-mailowy Okręgu 

celem stworzenia rankingu w kategoriach do weryfikacji okręgowej. (Bez lotników)  
Lotniki zostaną wygenerowane przez rachmistrza okręgu z list konkursowych 

znajdujących się w bazie danych okręgu.)  
 

3. Kompletną dokumentacje do weryfikacji Oddziały dostarczą 1 września 2021 r.  
- godz. 16.00 do Domu Hodowcy w Nowym Sączu. Plany lotów Oddziałów, listy 
startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, listy konkursowe,  
protokoły Komisji Lotowo – Zegarowej ze wszystkich sekcji biorących udział w 
tworzeniu listy konkursowej - poukładane i zszyte z całego sezonu, protokoły 

przyporządkowania gołębi przed sezonem oraz protokoły przyporządkowań 
wydrukowane w trakcie sezonu. 

 
 

4. Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych i 
młodych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania 
indywidualnie, a równocześnie w zespole (tandem itp.). 

 

 

5. Wszystkie kategorie lotników do Konkursu Redakcji na odpowiednich drukach 
wypełnione i potwierdzone przez Zarządy Oddziałów należy dostarczyć do Wiceprezesa 
ds. organizacji lotów Pana V-ce Prezesa do 13.09.2021r. Zgłoszenie jest dobrowolne i w 
gestii hodowcy. 

 

6. Po zakończeniu lotów objętych planem hodowca zgłasza najszybsze serie gołębi w 
kategoriach: A, B, C, M, GMP, Intermistrzostwa , Rocznych i gołębi młodych oraz 

DERBY na specjalnym druku zestawienie konkursów do współzawodnictwa 
tradycyjnego Okręgu i Regionu IV Kraków. 

 

 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 

 

• 

 

 

Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 95 – 420 km. Łączny kilometraż na jednego 

gołębia nie mniej niż 360 km. 
 

 

Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 285 – 630 km. Łączny kilometraż na 
jednego gołębia nie mniej niż 900 km. 
 

 

Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 475 km. Łączny kilometraż na 

jednego gołębia nie mniej niż 1500 km. 
 

Kat. M – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na 

jednego gołębia nie mniej niż 1400 km 
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• Kat. młode 2021 – 3 loty po 8 gołębi seryjnych o największej punktacji. Łączny 

kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 400 km. 
 

• Derby 5 gołębi po 6 konkursów Łączny kilometraż na gołębia 1500 km. 
 
• Kategoria współzawodnictwa Zespołu Lotników Regionu IV Kraków 
 

✓ Hodowca sumuje wszystkie konkursy, zdobyte przez 10 gołębi, wytypowanych przed 
sezonem na specjalnym spisie z 10 list konkursowych do GMP.

 
 

✓ W przypadku równej ilości konkursów o miejscu decyduje suma pkt. do GMP 
wszystkich zdobytych konkursów.

  

✓ Druk do sporządzenia zestawienia do w/w współzawodnictwa posiadają rachmistrzowie.
 

 

7. We wszystkich rozgrywanych Mistrzostwach Okręgowych w lotach gołębi dorosłych i 

młodych w 2021 roku ,w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, 
obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo –Zegarowego oraz Regulaminy Mistrzostw 

Polski. 
 
8. Do w/w regulaminu naniesienie wszelkich poprawek upoważniony jest tylko Zarząd 

Okręgu w Nowym Sączu. 
 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2020 r. 
 
 

Prezes Okręgu PZHGP Nowy Sącz – Jan Mairer 
 
 

V-ce Prezes ds. Lotowych – Andrzej Kowal 


