
    

   WYSTAWA  OKRĘGOWA       

   PIOTRKÓW  TRYB.  2018 

 

Wystawa  okręgowa  będzie  zorganizowana  w  dniu  01.12.2018  roku 
/niedziela /  w  oddziale  Piotrków  Tryb.   

                      Adres  wystawy:  ul.  Sienkiewicza  10/12 97-300  Piotrków  Tryb.
  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr.  4 -  sala  gimnastyczna   
W  wystawie  mogą  uczestniczyć  gołębie  wszystkich  hodowców  Okręgu  
Piotrków  Tryb.   odpowiadające  wymogom  zawartym  w  niniejszym  
regulaminie.  Wystawa  ma  na  celu  wyłonienie  na  drodze  oceny  
sędziowskiej  / punktowej /  zdobytych  konkurso-kilometrów  i  cooficjentów  a  
także  wytypowanie  reprezentacji   okręgu  na  wystawę  ogólnopolską    
  „  SOSNOWIEC  2019’’ 

 Wystawa  będzie  obejmować  następujące  kategorie: 

-  Kategoria  Standard  Samce    są  to  gołębie , które  w  latach  2017-2018 
zdobyły  łącznie  2500 kkm.  na  bazie  1:5  z  lotów  powyżej  100  km.  przy  
minimalnej  ilości biorących  udział  w  locie 150  gołębi  i  20  hodowców. 
 W  roku  2018  obowiązuje  30%  kilometrażu  /tj. 750  kkm. / 

-  Kategoria  Standard  Samice   są  to  gołębie,  które  w  latach  2017-2018  
zdobyły   łącznie  2000  kkm.  na  bazie  1:5  z  lotów  powyżej  100  km.  przy  
minimanej  ilości  biorących  udział  w  locie  150  gołębi  i  20  hodowców. 
 W  roku  2018  obowiązuje  30%  kilometrażu  /tj.  600 kkm. / 

-  Kategoria  Standard  Młode  Samczyki  2018     są  to  gołębie  młode,  które  
zdobyły  3  konkursy  na  bazie  1:5  z  lotów  powyżej  100  km. przy  minimalnej  
ilości  startujących  20  hodowców   i  250  gołębi. 



-  Kategoria  Standard  Młode  Samiczki  2018      są  to  gołębie  młode,  które  
zdobyły  3  konkursy  na  bazie  1:5  z  lotów  powyżej  100  km. przy  minimalnej 
ilości  startujących  20  hodowców  i  250  gołębi. 

           Kategoria  Sport  -  A,B,C,D,E,F,G,H. 

W  tej  kategorii  są  to  gołębie  sklasyfikowane  wg.  najniższego  
cooficjentu   uzyskanego  w  latach  2017   i  2018  z  list  konkursowych  
sporządzanych  na  bazie  1:5. 

Kategorie  F,G,H  są  to  gołębie  sklasyfikowane  wg.  cooficjentów  w  2018 r. 

-  Kategoria  A      gołębie  lotowane  na  odległości  od  100 do  400  km , które        
   zdobyły  10  konkursów  przy  ilości  uczestniczących  w  locie  250  gołębi  i  20    
   hodowców  na  bazie  1:5 .  Łączna  długość  minimum  1500  km. 
-  Kategoria  B      gołębie  lotowane  na  odległości  od  300  do  600  km , które    
   zdobyły  8  konkursów  przy  ilości  uczestniczących  w  locie  250  gołębi  i  20        
   hodowców  na  bazie  1:5.  Łączna  odległość  minimum  2800  km. 
-  Kategoria  C      gołębie  lotowane  na  odległości  powyżej  500  km,   które       
   zdobyły  6  konkursów  przy  ilości  uczestniczących  w  locie  150  gołębi  i  20    
   hodowców  na  bazie  1:5.  Łączne  odległość  minimum  3300  km. 
-  Kategoria  D     gołębie,  które  zdobyły  w  2017-2018   11  konk.  i  osiągnęły     
   3500  km.  na  bazie  1:5     wg.  niniejszych  kryteriów   tj:   
 kat.  A  -  3  do  5   konk.  wkładanych  250  gołębi  przez  20  hodowców  
           kat.  B  -  2  do  6  konk.   wkładanych  250  gołębi  przez  20   hodowców          
           kat. ponad  500  km. 1  do  3  konk.   wkładanych  150  gołębi  
                       przez  20 hodowców   
-  Kategoria  M  / 700 km./  gołębie,  które  w  latach  2017  i  2018  zdobyły    
   4  konkursy  na  bazie  1:5  przy  uczestniczących  w  locie  250  gołębi  i  
   20  hodowców. 
       
    
-  Kategoria  Sport  -  wyczyn     są  to  gołębie,  które  w  latach  2017  i  2018  
   zostały sklasyfikowane  wg.  najwyższego  konkurso-kilometrażu  z  list   
   konkursowych  sporządzonych  na  bazie  1 : 5   
 

               



             Kategorie  sklasyfikowane  w  roku  2018 
 
-  Kategoria  F  -  młode ponad  100  km.  gołębie,  które  zdobyły  3  konkursy  z     
   list  konkursowych  sporządzonych  na  bazie  1 : 5  przy  ilości  wkładanych   
   250  gołębi  przez   20  hodowców. Łącznie  na  gołębia  minimum  300 km . 
 
-  Kategoria  G  -  roczniaki  ponad  100  km.   gołębie  roczne,  które  zdobyły   
   5   konkursów  przy  ilości  wkładanych  gołębi  250  szt.  i  20  hodowców  z       
   list  sporządzonych  na  bazie  1 : 5  Łącznie  na  gołębia  minimum   500  km.  
 
-  Kategoria  H  -  gołębie   dorosłe    są  to  gołębie,  które  zdobyły   6  konk.  z   
   odległości  ponad  300  km.  z  list  sporządzonych  na  bazie  1:5  przy  ilości    
   wkładanych  250  gołębi  i  20  hodowców  -  minimum   na  gołębia  1800  km. 
-  Kategoria  BRUKSELA  2018  -  będą  to  3  gołebie  z  pierwszych  miejsc  na       
   liście  konkursowej  /  prosimy  hodowców  o  wystawienie  tych  gołębi /   
 

Dane  organizacyjne   
Z  list  sekcyjnych  hodowca  może  korzystać  tylko  z  lotów  organizowanych  w  

przedziale  100 – 400  km.  / kat. A / Deklaracje  dla  gołębi  sporządzają  

hodowcy  w  2  egz.  i  przekazują  do   sekretarza  oddziału  gdzie  na  podstawie  
tych  deklaracji  sekretarz  lub  obliczeniowiec   wykonają  karty  oceny  dla  
każdego  gołębia  osobno. 
Zarządy  oddziałów  sprawdzają  zgodność  danych  z  listami  konkursowymi  i  
wypełnioną  deklaracją  podpisują .  
Sporządzoną  dokumentację  / karty  oceny  +  1  egz.  deklaracji /  oddziały  
zbiorowo  przesyłają  do  sekretarza  wystawy  do  dnia  15.11.2018  na  adres: 
    Jan  Wojciechowski                   tel.  537-441-561
    ul.  Leszka  Czarnego  2     
                         97 – 320  Wolbórz 
Drugi  egzemplarz  / kopia /  hodowcy  przywożą  z  gołębiami. 
Przyjęcie  gołębi  na  wystawę  w  dniu  30.11.2018 / piątek /   
     oddz.  Opoczno        od  godz.  13.00 
     oddz.  Radomsko                  od  godz.  14.00 
     oddz.  Bełchatów                od  godz.  14.30 



     oddz.  Tomaszów  Maz.       od  godz.  15.00 
     oddz.  Piotrków  Tryb     od  godz.  15.30 
Prosimy  o  dotrzymanie  czasu  dowozu  gołębi  ponieważ  chcemy  od  
 godz.  17.00  rozpocząć  ocenę  sędziowską.   Oceny  gołębi  będzie  dokonywał   
sędzia   Pan ………………………………………………………………………….    
Sędzia  może  podjąć  decyzję  o przeniesieniu  gołębia  z  klasy  Sport  do  klasy  
Standard   /przy  ocenie  punktowej  za  Standard/. 
Wszystkie  gołębie  w  każdej  klasie  będą  nagrodzone  dyplomami  w  wysk.  
20 %  ilości  gołebi  w danej  klasie.  Odszkodowanie  za  zaginionego  gołębia  
ustalono  w  kwocie  1 000 ,00  zł./szt. 
Gołębie,  które  zostaną  zakwalifikowane  na  wystawę  ogólnopolską  w  Sosnowcu 
będą  nagrodzone  statuetkami  i  1  workiem  karmy  dla  gołębi. Otwarcie   wystawy  
nastąpi  o  godz.  9.00  -  natomiast  podsumowanie   wraz  z  wręczeniem  nagród  
odbędzie  się  o  godz.  11.00  -  od  godz.  12.00  będzie  aukcja  gołębi  młodych. 
 Wydawanie  gołębi  od  godz.  14.00  w  kolejności  takiej  jak  były   przyjmowane .
  
  Zarząd  Okręgu  wraz  z  Komitetem  Organizacyjnym  zwraca  się  do  wszystkich    
  hodowców  naszego  Okręgu  o  liczne  uczestnictwo  poprzez  wystawienie  swych     
  eksponatów  na  tej  wystawie.    Reklamacje  wynikające  z  organizacji  tej     
  wystawy  należy  kierować  do  Komitetu  Wystawy  lub  do  Zarządu  Okręgu. 
 

Jak  wcześniej  informowaliśmy,  że  GALA  MISTRZÓW  za  współzawodnictwo  
lotowe  2018  odbędzie  się  o  godz.  17.00 ,   ale  po  uzgodnieniach  jest  przełożona     
na  godz.  15.00    /dn.  01.12.2018  sobota / 
 
 
 
   Za  Zarząd  i  Komitet  Organizacyjny 
 
 
 
         z  poważaniem  
                  sekretarz  okręgu  
                 Kazimierz  Gonciarz  
        



   


