
REGULAMIN 

Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych PZHGP Łódź w 2019 roku 

 

§ 1 

Wystawa ma na celu wyłonienie w drodze oceny punktowej gołębi reprezentacji Okręgu PZHGP Łódź 

na 69. Wystawę Ogólnopolską, która odbędzie się  w dniach 10 – 12 stycznia 2020 roku w Sosnowcu. 

Ponadto organizacja wystawy ma popularyzować rozwój hodowli gołębi pocztowych oraz 

zaprezentować osiągnięcia hodowlane i lotowe hodowców Okręgu. 

 

§ 2 

Organizatorem Okręgowej Wystawy jest Oddział PZHGP Brzeziny z Komitetem Organizacyjnym,  

w składzie: 

Przewodniczący - Rojek Ryszard 

Z-ca przewodniczącego - Bartłomiejczyk Krzysztof 

Sekretarz - Przemysław Kwiatkowski 

Członkowie -  Skibiński Tomasz, Fert Rafał, Bartnicki Marcin, Loba Marek, Freliga 

Krzysztof, Kacperski Krzysztof, Nowak Dariusz.   

§ 3 

Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 roku w Brzezinach. 

Szkoła Podstawowa nr. 2   ul. Sienkiewicza 17 

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających: 

 w dniu 15 grudnia (niedziela) w godz. 8
00 

- 15
00

 

  

§ 4 

W Wystawie mogą brać udział gołębie pocztowe hodowców Okręgu PZHGP Łódź, uczestniczące  

w lotach organizowanych przez Oddziały wchodzące w skład Okręgu Łódź, spełniające warunki 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 

Na Wystawie będą obowiązywały następujące kategorie: 

•  Kategoria Standard - samczyki :  

Konkursy zdobyte w latach 2018 i 2019 - łącznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 
km i przy minimalnej ilości 150 gołębi i 20 hodowców biorących udział w locie. W roku 2019 minimum 
30% obowiązującego kilometrażu (tj. 750 kkm) 

 

•  Kategoria Standard - samiczki :  

Konkursy zdobyte w latach 2018 i 2019 - łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 
km i przy minimalnej ilości 150 gołębi i 20 hodowców biorących udział w locie. W roku 2019 minimum 
30% obowiązującego kilometrażu (tj. 600 kkm). 

 

 



 

•  Kategoria Standard - samczyki - Młode 2019  

Trzy konkursy zdobyte w roku 2019 uzyskane na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej 
ilości 250 gołębi i 20 hodowców biorących udział w locie.  

 

•  Kategoria Standard - samiczki – Młode 2019 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2019 uzyskane na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy minimalnej 
ilości 250 gołębi i 20 hodowców biorących udział w locie.  

 

•  Kategoria Sport - A, B, C, D, E–Maraton,  

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2018 i 2019 z list 
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.  

Kryteria  sportowe 

                              MINIMUM  

Odległości 
Ilość 

konkursów 
Gołębie Hodowcy 

Sumy 
kkm 

Konkursy 
na bazie 

A 100 - 400 km 10  250 20 1500 1/5 

B 300 - 600 km 8  250 20 2800 1/5 

C Ponad 500 km 6  150 20 3300 1/5 

D 100 - 400 km 

300 - 600 km 

Ponad 500 km 

11 3 - 5 

2 - 6 

1 - 3 

250 

250 

150 

20 

20 

20 

3500 

1/5 

1/5 

1/5 

E Ponad 700 km 4  250 50 2800 1/5 

   

•  Kategoria Sport - F, G i H. 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2019 z list konkursowych 
sporządzonych na bazie 1:5.  

W kategorii F mogą być wystawiane gołębie młode, w kategorii G – gołębie roczne, a w kategorii  
H, I – gołębie dorosłe. 

K r y t e r i a  

                              MINIMUM  

Odległości 
Ilość 

konkursów 
Gołębie Hodowcy 

Sumy 
kkm 

Konkursy 
na bazie 

F Ponad 100 km 3 250 20 300 1/5 

G Ponad 100 km 5 250 20 500 1/5 

H Ponad 300 km 6 250 20 1800 1/5 

I Ponad 500 km 3 250 20 1800 1/5 



 

 

 
•  Kategoria Sport - wyczyn 

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkursokilometrażu uzyskanego w latach 2018 i 2019 z list 
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. Minimalny wymagany konkursokilometraż – 7.000. 
 
 

 
§ 6 

Z gołębi wystawionych w poszczególnych kategoriach wybrana będzie reprezentacja Okręgu na 

Wystawę Ogólnopolską - Standard (po 5 gołębi) Standard – Młode 2018 (po 2 gołębie) i Sport (po 3 

gołębie). 

 

§ 7 

W poszczególnych kategoriach przyznawane będą nagrody w postaci pucharów i dyplomów.  

Puchary otrzymają zwycięskie gołębie w kategoriach: Standard samczyki i samiczki, Standard 

samczyki i samiczki  -Młode 2018, Sport A, B, C, D, E-Maraton, F, G, H, I i Sport – wyczyn. 

Dyplomami zostaną nagrodzone: 

- w kategorii Standard    - 20% wystawionych gołębi ( nie mniej niż 5 pierwszych gołębi) za standard        

                                         samczyki i samiczki 

- w kategoriach Sport    - 20% wystawionych gołębi ( nie mniej niż 3 pierwsze gołębie) za sport   

- 20% wystawionych gołębi za standard samczyki i samiczki 

 

Hodowcy, których gołębie zakwalifikują się do reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską 

otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe. 

 

§ 8 

Deklaracje uczestnictwa w Wystawie należy wypełnić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla 

każdego gołębia oddzielnie (wg załączonych wzorów). 

Wszystkie zgłoszone konkursy w deklaracjach, w poszczególnych kategoriach, należy podawać  

z powołaniem się na właściwą listę konkursową oraz liczbę porządkową gołębia znajdującego się  na 

liście. Listy konkursowe należy dołączyć do wysyłanych deklaracji. 

Zgodność konkursów na deklaracjach obowiązkowo potwierdza Zarząd Oddziału. 

Jeden egzemplarz deklaracji wystawca zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem swego Oddziału 

do dnia 20 listopada 2019 roku na adres: 

      Przemysław Kwiatkowski 
      ul. Kościuszki 41 m26 
      90-418 Łódź 
 
Drugi egzemplarz deklaracji wystawca przedstawia Komisji Przyjęć Gołębi w dniu dostarczenia ich na 

Wystawę. 

 

§ 9 

Gołębie zgłoszone na Wystawę będą przyjmowane w dniu 14 grudnia 2019 roku, w godzinach  

09
00

 – 12
00

. Ocena sędziowska gołębi rozpocznie się w dniu 14 grudnia od godz. 13
00

. 



 

 

 

§ 10 

Wydawanie gołębi odbędzie się po zakończeniu Wystawy w dniu 15 grudnia od godz. 15
00

. Podstawą 

wydania gołębia będzie deklaracja dostarczenia gołębia, potwierdzona przez Komitet Organizacyjny. 

 

 

§ 11 

Za zgłoszone gołębie na Wystawę nie pobiera się opłat. 

Gołębie zgłoszone na Wystawę mogą być dostarczane indywidualnie, Sekcjami lub Oddziałami.  

Za gołębie nieodebrane w wyznaczonym terminie Komitet Organizacyjny Wystawy nie odpowiada. 

W przypadku nie otrzymania zwrotu wystawionego gołębia wystawcy przysługuje odszkodowanie 

pieniężne w wysokości 300 zł.  

 

§ 12 

Wszelkie odwołania i spory powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu 

rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny Wystawy. 

Przedstawienie wyników Okręgowej Wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia 2019 roku 

o godz. 11
00

. 

 

 

Komitet Organizacyjny Wystawy 


