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Regulamin Okręgu PZHGP Olsztyn na sezon lotowy 2022
Zasady współzawodnictwa lotowego i nagradzania Hodowców Okręgu
PZHGP Olsztyn, które zostały uchwalone przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w dniu 14 grudnia 2021 roku, przez Zarząd Okręgu i będą
obowiązywały w sezonie lotowym 2022.

Rozdział I
Mistrzostwa sezonu gołębi dorosłych zostaną wyłonione z 14 lotów
zorganizowanych w terminie od 07-05-2022 roku do 24-07-2021 roku. Loty należy
zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy. Dopuszcza się możliwość zaplanowania
i odbycia lotów dublowanych, pod warunkiem, że minimum jeden z tych lotów
będzie lotem powyżej 700 km.
Hodowcy uczestniczą jedną drużyną zgłoszoną spisem.
Oddziały zorganizują następujące loty:
-3 loty od 95 km do 285 km po 20 pkt. (loty oddziałowe)
-4 loty od 285 km do 475 km po 40 pkt. (loty oddziałowe)
-3 loty od 475 km do 700 km po 60 pkt. (loty rejonowe)
-2 loty powyżej 700 km po 80 pkt. (loty okręgowe, jeden do Kat. Super Maraton)
-1 lot powyżej 855 km (lot okręgowy – Super Maraton)
-1 lot Narodowy „Bruksela” (lot narodowy, Super Maraton)

1. Kategoria GMP z „50” w której udział biorą gołębie dorosłe umieszczone na
spisie do 50 szt. Kategoria GMP zostanie rozegrana z 7 lotów, w terminie od 28 maja
do 24 lipca 2022 roku. Zastosowanie do w/w rywalizacji ma „Regulamin
Współzawodnictwa Lotowego O Generalne Mistrzostwo Polski GMP - 2022”.
Obowiązują listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w
Rozdziale XII pkt. 3 i 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP.
System nagradzania:
1 - 10 miejsca Puchar
2. Kategorie - „A” „B” „C” „D” „M” drużynowo z 14 lotów, w której udział biorą
gołębie umieszczone na spisie do 50 szt. O kolejności decyduje suma wykładnika
wydajności lotowej gołębia (coefficientów). Zastosowanie do w/w rywalizacji ma
„Regulamin Współzawodnictwa Lotowego O Mistrzostwo Polski w Kategoriach Na
2022 Rok”. Obowiązują listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi
w Rozdziale XII pkt. 3 i 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Lot
„Bruksela” jest zaliczany do współzawodnictwa w kategorii super maraton.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar
3. Kategoria Super Maraton „SM”, w której udział biorą wszystkie gołębie
umieszczone na spisie. Kategoria „SM” zostanie rozegrana maksymalnie z 3 lotów
(jeden lot powyżej 700 km, jeden lot powyżej 855 km, jeden lot powyżej 1000 km).
Jeden z trzech lotów zgłoszonych w planie lotów musi być obowiązkowo Lotem
Narodowym organizowanym przez ZG PZHGP. Obowiązuje „Regulamin
Współzawodnictwa Lotowego O Mistrzostwo Polski Super Maraton Na 2022 Rok”.
Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 18-06-2022
roku do 24-07-2022 roku.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar
4. Lot narodowy „BRUKSELA” - zostanie rozegrany na zasadach „Regulaminu
Lotu Narodowego - BRUKSELA 2022”. W locie obowiązuje seria 3/5. O uzyskanym
końcowym wyniku serii decyduje suma coefficientów trzech pierwszych typowanych
gołębi.
System nagradzania:
- 3 najszybsze gołębie – Puchar
- 3 najszybsze serie - Puchar

5. Kategoria otwarta (metoda tradycyjna), w której udział biorą wszystkie gołębie
umieszczone na spisie zostanie rozegrana z 12 lotów zorganizowanych w terminie od
07-05-2022 roku do 24-07-2021 roku.
W lotach z odległości od 95 do 700 km, punkty zdobywa zmienna seria 5 gołębi z list
konkursowych wyliczonych na bazie 1:5, natomiast w lotach powyżej 700 km,
punkty zdobywa zmienna seria 3 gołębi, z całości spisu.
Lot narodowy „Bruksela” oraz lot „855 km+” nie zostaną zaliczone do tego
współzawodnictwa.
System nagradzania:
1- 10 miejsca Puchar
6. Kategoria - lotniki tradycyjne z podziałem na płeć, w której udział biorą
wszystkie gołębie umieszczone na spisie, rozegrana z 12 lotów . O kolejności
decydują: konkursy, punkty, coefficient.
Lot narodowy „Bruksela” oraz lot „855 km+” nie zostaną zaliczone do tego
współzawodnictwa.
System nagradzania:
Samce 1 - 3 miejsca Puchar
Samice 1 - 3 miejsca Puchar
7. Kategoria - Lotniki „A” „B” „C” „M”. W rywalizacji na najlepszego lotnika
udział biorą gołębie, które zgłoszone zostały w drużynach do poszczególnych
kategorii oraz gołębie, które hodowcy zgłoszą indywidualnie, ze spisu do 50 szt.
Określony lot, może być zaliczony gołębiowi tylko do jednej kategorii(nie dotyczy
kategorii roczne). O lokacie na liście zdecyduje najmniejszy coefficient.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar
8. Kategoria – „Roczne Drużynowo - RD”, w której uczestniczą gołębie z całego
spisu. O kolejności decyduje suma coefficientów. Drużynę rocznych tworzą 4 gołębie
z 5 konkursami.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar
9. Kategoria - „Lotnik Roczny” bez względu na płeć, w której udział biorą
wszystkie gołębie roczne umieszczone na spisie. Kategoria zostanie rozegrana z 12
lotów. Decydują: konkursy, punkty, coefficient.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar

10. Kategoria „INTERMISTRZOSTWO” -zastosowanie do w/w rywalizacji ma
„Regulamin Współzawodnictwa Lotowego O Intermistrzostwo – IM - 2022”.
System nagradzania:
1- 3 miejsca Puchar
11. Kategoria „Supermistrz D + M” - mistrzostwo będzie sumą coefficientów
kategorii A+B+C+M.
System nagradzania:
1- 10 miejsca Puchar

Rozdział II
Mistrzostwa sezonu gołębi młodych zostaną wyłonione z 4 lotów po 40 pkt. każdy,
zorganizowanych, w terminie od 20-08-2022r. do 25-09-2022roku. Hodowcy
uczestniczą jedną drużyną zgłoszoną spisem.
1. Mistrzostwo gołębi młodych – na zasadach Mistrzostwa Polski „MP”, w
którym Hodowca bierze udział wszystkimi gołębiami zgłoszonymi spisem. Plan
lotów może zawierać maksymalnie 3 loty w Kategorii „A”. Punkty zdobywa zmienna
seria 8 gołębi z 15 typowanych na dany lot. Gołębie seryjne należy koszować jako
pierwsze w systemach ESK, w zegarach tradycyjnych należy je zaznaczyć na liście
startowo-zegarowej, w rubryce „typowanie”.
Zastosowanie do w/w rywalizacji ma „Regulamin Współzawodnictwa Lotowego O
Mistrzostwo Polski W Lotach Gołębi Młodych Na 2022 Rok”.
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne
(max.8szt.) z lotów ujętych w palnie lotów. Łączny konkursokilometraż z 3 lotów nie
może być niższy niż 600 km.
System nagradzania:
1 - 10 miejsca Puchar
2. Mistrzostwo gołębi młodych – Młodzieżowy Mistrz Polski „MMP”, w którym
obowiązuje
„REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH
NA 2022 ROK”. Do współzawodnictwa lotowego o Młodzieżowe Mistrzostwo
Okręgu w lotach gołębi młodych uprawniony jest każdy członek Okręgu PZHGP
Olsztyn w wieku od 11 lat do 21 lat.(niedopuszczalny jest Tandem Hodowcy w
wieku od 11 do 21 lat, z Hodowcą przekraczającym wiek 21 lat).
System nagradzania:
1 - 10 miejsca Puchar
3. Mistrzostwo gołębi młodych – metoda tradycyjna „z całości”, w którym
Hodowca bierze udział wszystkimi gołębiami zgłoszonymi spisem. W lotach gołębi
młodych obowiązuje suma punktów zdobytych zmienną serią 7 najszybszych gołębi
hodowcy z 4 lotów. O tytule zdobycia Mistrzostwa decyduje najwyższa suma
punktów zdobytych przez hodowcę.
System nagradzania:
1- 10 miejsca Puchar
4. Kategoria - lotnik młode (metoda tradycyjna) - udział biorą wszystkie gołębie
koszowane na dany lot decydują: konkursy, punkty, coefficient.
System nagradzania:
1 - 3 miejsca Puchar

Rozdział III
Podział na rejony i strefy lotowe w sezonie 2022.

Rejon Lotowy nr 1 – loty rejonowe – (Rathenow – 500 km)
Oddział 0245 Ostróda
Oddział 0244 Olsztyn
Oddział 0243 Nidzica
Oddział 0240 Dobre Miasto
Oddział 0405 Działdowo
Rejon Lotowy nr 2 – loty rejonowe – (Luckau – 500 km)
Oddział 0239 Biskupiec
Oddział 0246 Szczytno
Oddział 0383 Korsze
Strefa nr 1 – loty okręgowe – (Minden – 700 km)
Oddział 0245 Ostróda
Oddział 0244 Olsztyn
Oddział 0243 Nidzica
Oddział 0240 Dobre Miasto
Oddział 0405 Działdowo
Strefa nr 2 – loty okręgowe - (Peine - 700 km)
Oddział 0239 Biskupiec
Oddział 0246 Szczytno
Oddział 0383 Korsze

Rozdział IV
Terminy i dokumentacja.
1. Zarząd Okręgu w terminie do 15 grudnia 2021 roku, przedstawi zarządom
oddziałów i rejonom lotowym, planowane loty okręgowe.
2. Zarządy Rejonów Lotowych i Oddziały, w terminie do 31 grudnia 2021 roku,
ustalą kompletny plan lotów na następny rok.
3. Plany lotów Oddziały składają w terminie do 15 stycznia 2022 roku do
Zarządu Okręgu.
4. Hodowca biorący udział w współzawodnictwie okręgowym gołębi dorosłych,
składa w macierzystym Oddziale, w terminie do 15 kwietnia 2022 roku spis
gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk i z całości. Oddziały niezwłocznie
dostarczają spisy do Zarządu Okręgu w formie elektronicznej, wygenerowane
z programów obliczeniowych wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są
loty do GMP, wszystkich Kategorii, Intermistrzostwa i informacją z jakimi
Oddziałami tworzona jest lista Rejonowa i Okręgowa. Zarządy Okręgów
przesyłają w terminie do 29 kwietnia 2022 roku te spisy i plany lotów do
Zarządu Głównego w formie elektronicznej (zapisane w formacie PDF) na
adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl . Spisy wysłane po terminie będą
podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
5. W terminie do 25 kwietnia 2022 roku Oddziały prześlą wykazy punktów
przyjęcia gołębi na loty, zamykania i otwierania zegarów z podaniem dat i
godzin prac komisji oraz wykazy członków komisji Lotowej i Zegarowej.
6. Hodowca biorący udział w współzawodnictwie okręgowym gołębi młodych
składa w macierzystym Oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału,
spis gołębi młodych. Wszystkie gołębie ze spisu Hodowcy złożonego przed
lotami, biorą udział w lotach gołębi młodych. Zarządy Oddziałów, w terminie
do 15 sierpnia 2022 roku złożą do Zarządu Okręgu, w formie elektronicznej
plan lotów. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 19 sierpnia 2022 roku
plany lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w
formacie PDF ) na adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl. Plany lotów wysłane
po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom
których dotyczą.
7. Oddziały będą przesyłać listy konkursowe do 14 dni po każdym odbytym locie
gołębi dorosłych i młodych.
8. Indywidualne
zestawienie
wyników
uzyskanych
we
wszystkich
współzawodnictwach okręgu gołębi dorosłych, podpisane przez hodowcę, po
weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową ( listy startowe, listy startowozegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy
gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań
gołębi oraz
nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały Okręgu PZHGP Olsztyn przekażą
w terminie do 31 sierpnia 2022 roku do Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn.
Zarząd Okręgu, po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzi zestawienie

zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników
przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. W tym terminie
należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy:
zg@pzhgp.pl , zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”.
Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem
indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
Terminy i stosowne zestawienia, dokumenty, zgłaszane do
współzawodnictwa Regionu I Łódź zostaną podane, po ukazaniu się
Regulaminu Regionu I Łódź.
9. Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w współzawodnictwie gołębi
młodych podpisane przez hodowcę, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji
wraz z pełną dokumentacją lotową, prześlą w terminie do 7 października 2022
roku do Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu, w terminie do 15 października 2022
roku, prześle do Zarządu Głównego PZHGP pełne zbiorcze zestawienie
wyników oraz pełną dokumentację lotową dotyczącą 3 najlepszych
Hodowców w tym współzawodnictwie. W tym terminie należy przesłać
również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl, zestawienie
zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych
Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do
oddzielnej, odpowiednio opisanej koperty. Terminy i stosowne zestawienia,
dokumenty, zgłaszane do współza odnictwa Regionu I Łódź zostaną
podane, po ukazaniu się Regulam nu Regionu I Łódź.
10.Terminy lotów narodowych i okręgowych.
W dniu 02.07.2022 roku, odbędzie się lot narodowy Bruksela, w dniu
09.07.2022 roku, odbędzie się pierwszy lot okręgowy z odległości +700 km, w
dniu 23.07.2022 roku, odbędzie się drugi lot okręgowy z odległości +700 km,
w dniu 23.07.2022 roku, odbędzie się lot okręgowy +855 km.

Rozdział V
Ustalenia końcowe.
Regulamin Okręgu PZHGP Olsztyn na sezon 2022 rok powstał w oparciu o
Regulamin Lotowo – Zegarowy PZHGP z dnia 27 listopada 2021 roku, Regulamin
GMP – 2022 PZHGP, Regulamin Lotowy o Mistrzostwo Polski w Kategoriach na
2022 PZHGP, Regulamin Lotu Narodowego Bruksela 2022 PZHGP, Regulamin o
Mistrzostwo Super Maraton 2022 PZHGP, Regulamin o Mistrzostwo Polski Gołębi
Młodych i Młodzieżowego Mistrza Polski Gołębi Młodych 2022 PZHGP.
W przypadku braku szczegółowych zapisów w powyższym Regulaminie
Okręgu PZHGP Olsztyn, należy odnosić się do Regulaminów PZHGP na 2022 rok.
Data weryfikacji wyników zostanie podana w późniejszym terminie.
Regulamin współzawodnictwa lotowego i nagradzania należy wywiesić na
punktach wkładań oraz podać do wiadomości na stronach internetowych Oddziałów
Okręgu PZHGP Olsztyn.
Rozpoczęcie pracy Komisji wkładaniowej i wkładanie gołębi na punkcie
wkładań może nastąpić przy obecności minimum 5 hodowców wkładających gołębie
na lot.
Wkładanie gołębi na punkcie wkładań może odbywać się w godzinach od 6:00
do 21:00. Zabronione jest koszowanie gołębi pomiędzy godziną 21:00 a 6:00.

Zarząd Okręgu, zastrzega sobie możliwość odwoływania, przekładania
Lotów
Okręgowych,
w
przypadku
stwierdzenia
oczywistych
niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
upały, itp.

Wiceprezes ds. Organizacji Lotów

kol. Marcin Kociołek

Prezes Zarządu Okręgu

kol. Piotr Murawski

