
                                                                                                                  Piotrków Trybunalski  23.10.2014 
 

Regulamin Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych  
Piotrków Trybunalski 2014. 

 
Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych odbędzie się w Smardzewicach w dniu 14 grudnia 2014r.  
                     
                                                  Świetlica  Straży Pożarnej 
                                                  ul. Główna 18 
                                                  97-213 Smardzewice 
 

 

Program Wystawy: 
 
14 grudnia 2014r. – niedziela 
- zwiedzanie wystawy  9.00 do 15.00, 
- dekoracja zwycięzców (reprezentacji Okręgu) godz. 11.30, 
- wręczenie Odznaki: SREBRNEJ, ZŁOTEJ,   
- uroczysty obiad dla wyróżnionych Hodowców i zaproszonych gości, 
- wydawanie wystawianych eksponatów  15.00 
 
Na wystawie będą obowiązywać następujące kategorie: 
 
- Kategoria Standard – Samczyki: 
 
Konkursy zdobyte w latach 2013 i 2014 – łącznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 lotów pow. 100 
km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.  
W 2014 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 750 kkm). 
 
- Kategoria Standard – Samiczki 
 
Konkursy zdobyte w latach 2013 i 2014 – łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 lotów pow. 100 
km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.  
W 2014 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 600 kkm). 
 
- Kategoria Sport – A, B, C, D, E, F, G, H 
 
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2013 i 2014 z list 
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. Kategorie F, G, H sklasyfikowane wg coefficjentu za 
2014 r. 

 

 

 



Kryteria sportowe 
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 Okres jednego roku (rok przed wystawą tj. 2014) 

Odległość Ilość 
konkursów 

Ilość 
uczestniczących 

gołębi 

Minimalna 
liczba 

uczestników 

Łączna trasa o 
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F 
ponad 100 km (młode 

gołębie) 

3 250 20 300 1/5 
3 gołębie 

G 
ponad 100 km (roczniaki) 

roczne gołębie 

5 250 20 500 1/5 
3 gołębie 

H 
ponad 300 km (dorosłe 

gołębie) 

6 250 20 1800 1/5 
3 gołębie 

 

- Kategoria Sport – wyczyn: 

Gołębie sklasyfikowane wg  najwyższego konkurso - kilometrażu uzyskanego w latach 2013 i 2014  

z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. 

- Kategoria  OKRĘGOWA  ( Poglądowa ) 

Samiczki  które uzyskały  łącznie 750  konkurso-kilometrów. 

Samczyki  które uzyskały łącznie 1000 konkursokilometrów. 

 

 

 



Zasady : 

 Zgłoszone gołębie na wystawę okręgową muszą być własnością hodowców okręgu Piotrków 

Tryb. Dopuszcza się gołębie z innych oddziałów i okręgów pod warunkiem: 

- zdobycia konkursów w lotach organizowanych przez oddziały i okręg Piotrków Tryb.  

a hodowca posiada na nie karty własności. 

 W każdej klasie będą przyznane nagrody w postaci dyplomów w granicach 20% od ilości 

wystawionych eksponatów – oddzielnie dla samic i samców. Kolejność nagród ustala sędzia 

na podstawie przepisów specjalnych. 

 W klasie sport będą przyznane nagrody oddzielnie za ocenę sędziowską i oddzielnie za 

wyczyn. Jeżeli w danej klasie będzie wystawione mniej niż 10 eksponatów w samicach 

 i samcach wówczas nagrody będą przyznane w wysokości 20 % od łącznej ilości. 

 Gołębie zakwalifikowane na wystawę ogólnopolską jako reprezentacja okręgu w klasie 

Standard i Sport będą nagrodzone pucharem i nagrodą rzeczową w wysokości 50 zł. każdy. 

 Zgłoszone gołębie na wystawę będą przyjmowane w dniu 13 grudnia 2014 roku /sobota/ od 

godz. 13.00 do 16.00 wg harmonogramu: 

  oddział  Radomsko                                  godz. 13.00 

  oddział  Bełchatów                      godz. 13.30 

  oddział Opoczno                            godz. 14.00 

  oddział Piotrków  Tryb.               godz. 14.30 

  oddział Tomaszów  Maz.   godz. 15.00 

 Wydanie gołębi po zakończonej wystawie będzie w dniu 14 grudnia 2014 roku /niedziela/ od 

godz. 15.00 wg tej samej kolejności jak były przyjmowane (z pominięciem oddz. Tomaszów). 

Podstawą wydania gołębi jest deklaracja uczestnictwa w wystawie z podpisem komitetu 

organizacyjnego wystawy. 

Za gołębie nieodebrane organizator wystawy nie odpowiada. 

W przypadku zaginięcia gołębia na wystawie hodowcy przysługuje odszkodowanie        

 w wysokości 150 zł. za gołębia. 

Deklaracje uczestnictwa wypełniamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na każdego gołębia 
osobno, bez względu na klasę oryginały deklaracji potwierdzone przez oddział  
z pieczątkami i podpisem – zbiorowo należy przesłać na adres sekretarza wystawy: 
Kazimierz  Rak  tel. 501 127 610  adres: 

Kazimierz  Rak 
    Ciebłowice  Duże 241 

                                                                            97- 200   Tomaszów  Maz. 
 

  Drugi egzemplarz deklaracji wystawca przedkłada w dniu przyjmowania gołębi na                    

wystawę, a także stanowił będzie podstawę do wydania gołębia po zakończonej wystawie. 

W deklaracje uczestnictwa oraz karty wystawowe oddziały zaopatrują się we własnym zakresie. 

Pełną dokumentację oddziały przesyłają do dnia 24 listopada 2014r. na adres sekretarza 

wystawy. 



 Wszystkie odwołania i spory w wyniku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu będą 

rozpatrzone przez Komitet Organizacyjny Wystawy i Zarządu Okręgu Piotrków Tryb. 

Uwaga: Kryteria sportowe dla Kategorii Sport: A, B, C, D, E, F, G, H – stosowne do   

wytycznych /tabele/ zawartych w KOMUNIKACIE 63. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych 

– Zarząd Główny PZHGP. 

 

Skład Komitetu wystawy: 

1. Paweł  GAJDA                       - Przewodniczący   

2. Kazimierz  RAK                     - Sekretarz   

 

Członkowie : 

3. Piotr  Malej                            

4. Jan  KLUSKA                                

5. Zdzisław  KARKOCHA                

6. Zbigniew  INDRYCHOWSKI      

7. Leszek  SWARBUŁA         

8. Mariusz  SKOWROŃSKI 

9. Dariusz  ŚLIWKA 

10.Tomasz  PAJĄK 

11.Sylwester  PSUT 

12.Andrzej  RAK 

13.Jan  GRZEGOREK 

14.Marek  TELUS 

15.Krzyszto  ŻEGOTA 

16.Piotr  MACIŃSKI 

17.Rafał  SKŁADOWSKI 

18.Grzegorz  TOMCZYK 

 

                                               ZA  KOMITET  WYSTAWY : 


