
      POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH
                 ZARZĄD  ODDZIAŁU  ŻYWIEC

                 LOT  DALEKODYSTANSOWY Z MIEJSCOWŚCI  ESSEN

               REGULAMIN LOTU „ESSEN 2014”

 Zarząd PZHGP Oddział Żywiec organizuje lot z miejscowości ESSEN - Niemcy współrzędne:
51º29´47,9´´, 06º57´33,8´´. Start gołębi nastąpi w dniu 14.06.2014r. (sobota).

1. Warunki udziału w locie:

a. W locie mogą uczestniczyć hodowcy zrzeszeni w PZHGP w Okręgu Bielsko-Biała.

b. W locie biorą udział gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę na sezon 2014r.

c. W locie obowiązuje seria 5/3, ilość serii danego hodowcy nieograniczona. Każda seria musi
być zaznaczona na liście startowej inną literą.

2. Transport i konwojenta gołębi na lot zapewnia Oddział  Żywiec.

3. Koszowanie gołębi odbędzie się 12.06.2014r. (czwartek).

4. Punkty wkładań zostaną ustalone przez organizatora lotu  i podane do 03.06.2014r. zachowując
przepisy Regulaminu Lotowo-Zegarowego.

5. Kosze  transportowe  i  obrączki  kontrolne  do  zegarów  tradycyjnych  będą  dostarczone  przez
organizatora lotu, można stosować systemy ESK.

6. Protokół z wkładania gołębi należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz wraz z
kopiami list startowych zabezpieczyć w kopercie i oddać konwojentowi, a drugi dostarczyć po locie
wraz z materiałami źródłowymi. Zarządy Oddziałów wraz z kopiami list dostarczą zaświadczenia
od Powiatowych Lekarzy Weterynarii, że w miejscu pochodzenia gołębi w ciągu ostatnich 40 dni
nie występował pomór drobiu, pomór rzekomy, ani też cholera drobiu , ospa, ornitoza i salmonella.

7. Opłata  od  gołębia  wynosi  10 zł.  Zgłoszenia  gołębi  na  lot   Oddziały  dokonają  na  adres  e-mail
669@handerek.com.pl w terminie 30.05.2014r.

8. Nagrody:

a. 20% dochodu przeznaczona będzie na organizację przyjęcia podczas rozdania nagród.

b. Na nagrody przeznaczone będzie 80% dochodu.
      Z tej sumy 60%  zostanie przeznaczone na nagrodzenie najlepszych serii – suma punktów  
      trzech gołębi typowanych, a 40% na nagrodzenie najszybszych gołębi.
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c. Nagrodzonych zostanie 15 najlepszych serii i 15 najlepszych gołębi wg następującego 
podziału procentowego: 

-  1 seria 12% gołąb 12%
-  2 seria   9% gołąb   9%
-  3 seria   8% gołąb   8%
-  4 seria   7% gołąb   7%
-  5 seria   7% gołąb   7%
-  6 seria   7% gołąb   7%
-  7 seria   6% gołąb   6%
-  8 seria   6% gołąb    6%
-  9 seria   6% gołąb   6%
-10 seria   6% gołąb   6%
-11 seria   6% gołąb   6%
-12 seria   5% gołąb   5%
-13 seria   5% gołąb   5%
-14 seria   5% gołąb   5%
-15 seria   5% gołąb   5%

d. Miejsce i termin rozdania nagród podany zostanie w późniejszym terminie.

10. Hodowca ma obowiązek zgłoszenia pierwszego gołębia i pierwszej serii w czasie 30 minut od 
       przylotu pierwszego gołębia i pierwszej serii telefonicznie lub SMS-em – tel. 601 890 948.

11.W terminie 2 dni od zakończenia konkursu Oddziały dostarczą do organizatora lotu materiał 
źródłowy, tj. listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, wydruki list wkładań, wydruki protokołów 

      przylotu i protokołów z nastawiania i otwarcia zegarów.
      Adres: Adam Dobija, Łodygowice, ul. Kalonka 17.

12.Na podstawie dostarczonych materiałów zastanie sporządzona lista konkursowa na bazie 1:4 (25%).
      Punkty będą naliczane ze spadkiem 20% ( pierwszy gołąb 90 pkt ostatni 72 punkty).

13.   Dodatkowe pytania dotyczące organizacji lotu proszę kierować do organizatora lotu:
        Hańderek Wojciech – tel. 601 890 948.

14.  Organizator lotu zastrzega sobie wnoszenie poprawek i interpretacji niniejszego regulaminu.


