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REGULAMIN WYSTAWY OKRĘGOWEJ 

GOŁĘBI POCZTOWYCH 
OKRĘGU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 
Wystawa odbędzie się w 

dniu  13.12.2015 r. w Żarnowie 
 

 
Wystawa ma  na  celu  wyłonienie  w  drodze  oceny  punktowej  i  zdobytych 
konkursokilometrów  w  klasie  Standard  a  także  wg. uzyskanych 
cooficjentów  w  kategoriach  A, B, C, D, E, F, G, H  i  jednocześnie  wybór  
reprezentacji  na  wystawę  ogólnopolską. 
 
W wystawie mogą uczestniczyć gołębie wszystkich hodowców okręgu Piotrków Tryb. 
odpowiadające wymogom zawartym w niniejszym regulaminie. 
 
Wystawa obejmuje  klasy:  

I  KLASA STANDARD 
 
A/ samczyki –w latach 2014 i  2015  łącznie 2 500 kkm. na bazie 1:5-zdobytych konk. z 
lotów  pow. 100 km. przy minimalnej ilości gołębi 150 szt. i  20  hodowców 
W  roku  bieżącym  minimum 30 %  obowiązującego  kilometrażu / tj. 750 kkm./ 
 
B/ samiczki –w latach 2014 -2015  łącznie  2000 kkm. na  bazie 1:5-zdobytych konk. 
z lotów  pow. 100 km. przy  minimalnej ilości 150  szt. i  20  hodowców.  W roku 
bieżącym  minimum  30%  obowiązującego  kilometrażu  / tj. 600 kkm. / 

 
II  KLASA SPORT 

 
W  tej  klasie  bez  względu  na  płeć  należy  wystawić  gołębie  z  podziałem  na  
kategorie  A,B,C,D,E,F,G,H , które  w  latach  2014 -2015  mają  konkursy  w  
kategoriach: 

 
.Kategoria "A"   gołębie, które  w  sezonie 2014 -2015  na  dystansie 100-400 km. 
zdobyły  10 konk.- 1500  kkm.  i  najniższy  coof.   na  bazie l :5 przy  udziale  20 
hodowców  i  250  startujących  gołębi.   
 



Kategoria „ B”   gołębie  dorosłe , które w sezonie 2014 -2015  na  dystansie  300-600 
km. zdobyły 8 konk.- 2800 kkm. i  najniższy  coof. na  bazie 1 : 5 wg.  przy udziale  20  
hodowców  i  250  startujących   gołębi. 
 
Kategoria „ C”   gołębie dorosłe , które w sezonie 2014 -2015  na  dystansie  powyżej  
500 km. zdobyły  6  konk.- 3300  kkm. oraz  najniższy  coof.  na  bazie 1:5  przy ilości 
wkładanych  150 szt.  startujących  gołębi  i  20 hodowców . 
 
Kategoria” D „   gołębie  dorosłe , które w  sezonie  2014-2015  zdobyły 11 konk. i  
najniższy coof. - 3500 kkm.  na   bazie 1:5  przy  ilości  wkładanych   250  szt. gołębi   
przez   20 hodowców. 
A/  3 - 5 konk. / 100-400 km/  B/ 2 - 6 konk./ 300-600 km/  C/ 1 - 3 konk. / ponad  500 
km / 
 
Kategoria „ E „   gołębie  dorosłe, które w sezonie 2014-2015  w  lotach  powyżej  700 
km .  zdobyły  4  konk. przy  udziale  250 gołębi  i  50 hodowców. 
 
Kategoria „ G „   gołębie  dorosłe  / roczniaki /  bez  względu  na  płeć  które, w  2015  
roku  z  odległości  ponad  100 km .  zdobyły  5   konk.  na  bazie  1:5  przy  
uczestnictwie  250  gołębi  i  20  hodowców -  łącznie  minimum  500  km .  
                              
Kategoria  „ H „  gołębie  dorosłe , które  zdobyły  w  2015  roku  6  konk.  z  odległości  
ponad  300  km.  na  bazie  1:5  przy  udziale  250  gołębi  i  20  hodowców –  łącznie  
minimum  1800  km. 
 
Kategoria  „ F „  gołębie  młode,  które  w  2015  roku  na  bazie  1 : 5  zdobyły  po  3  
konk.   wg .  najmniejszego  coof .  z  odległości  ponad  100 km . przy  udziale  250  
gołębi  i  20  hodowców    -  łącznie  minimum  300 km . 
 
Kategoria  wyczyn   są  to  gołębie  sklasyfikowane  wg .  najwyższego  konkurso-
kilometrażu  uzyskanego  w  roku  2014  i  2015  z  list  konkursowych  sporządzonych  
na  bazie  1:5 
    
 

 
III  KLASA  GOŁĘBIE  MŁODE - STANDARD 

 
W  tej  klasie  należy  wystawić  gołębie  z  podziałem  na  samice  i  samce  
wyhodowane  w  roku  2015.  Podstawą   wystawienia   ptaków  w  tej  klasie  są  gołębie  
które, w  lotach  powyżej 100 km. na  bazie  l : 5  zdobyły  minimum  3  konkursy  przy  
udziale  250  szt.  startujących  gołębi  i  20  hodowców. 
 



UWAGA:   z  list  sekcyjnych  można  korzystać   w  lotach  organizowanych  na  
odległości  100 – 400  km.   /  kat  A. /  Natomiast  wszystkie  inne  naliczamy  z  list 
oddziałowych  i  okręgowych  
                  
Zgłoszone gołębie na wystawę muszą być własnością hodowców okręgu Piotrków Tryb. 
 
Dopuszcza  się  gołębie  z  innych  oddziałów  pod  warunkiem  zdobywania  konkursów 
w  lotach  organizowanych  przez  oddziały  i  okręg  Piotrków Tryb. a,  hodowca posiada 
na  nie  karty  tożsamości / do  wglądu  Komitetu  Wystawy/. 
 
W każdej klasie przyznane będą nagrody w postaci dyplomów w granicach 20 % od 
ilości wystawionych eksponatów –oddzielnie  dla  samic  i  oddzielnie  dla  samców. 
 
Kolejność nagród  ustalają  sędziowie na podstawie  przepisów specjalnych.  
 
W klasie  Sport   będą  przyznane   dyplomy  oddzielnie  za  ocenę  sędziowską  
i  oddzielnie  za  wyczyn.   
Jeżeli w  danej  klasie  będzie  wystawione  mniej  niż  10 eksponatów  w  samcach  i 
samicach, to wówczas  nagrody  będą  przyznawane  w wys. 20 %  od  łącznej  ilości. 

 
Gołębie  zakalikowane  na  wystawę  ogólnopolską  jako  reprezentacja  Okręgu  w  
klasie  Standard  i  Sport  będą  nagrodzone  dyplomami,  statuetkami  i  1  workiem  
karmy. 
 
Zgłoszone  gołębie  na  wystawę  będą  przyjmowane  w  dniu 12.12.2015r. /sobota / 
od  godz. 10.00  do  godz. 15.00  wg .  ustalonego harmonogramu: 

 
oddz.  Opoczno            godz.  10.00  -  11.00 
oddz.  Piotrków Tryb. godz.  11.00  -  12.00  
oddz.  Tomaszów  Maz.  godz.  12.00  -  13.00 
oddz.   Radomsko  godz.  13.00  -  14.00 
oddz.   Bełchatów  godz.  14.00  -  15.00 
 
Ocena  gołębi  przez  sędziego  rozpocznie  się  o  godz.  17.00 dn. 12.12.15r. 
 
Gołębie  należy  dostarczyć  do  miejscowości  Żarnów  ul. Polna  1  tj.  budynek  
Gimnazjum  im. 25  Pułku Piechoty Armii Krajowej / trasa  Piotrków  -  Kielce / 
 
Wydawanie  gołębi  po  zakończonej  wystawie  dn. 13.12.2015r  będą  wydawane 
od godz. 14.30. w  takiej  samej  kolejności  jak  były  przyjmowane. Podstawą  
wydawania  gołębi  będzie  deklaracja  uczestnictwa  z  podpisem  Komitetu Wystawy. 
Za nie odebrane gołębie w wyznaczonym terminie Komitet Wystawy nie odpowiada. 

 
W przypadku zaginięcia gołębia na wystawie, wystawcy przysługuje odszkodowanie 
 w wys. 1000 zł / jeden  tysiąc / 



 
 
Wystawa   jednodniowa  czynna  będzie  w dn.  13.12.2015 r.  w  godz.  8.00-14.00 
 
Deklaracje uczestnictwa  w wystawie należy wypełnić w dwóch jednobrzmiących  
egzemplarzach na każdego gołębia osobno bez  względu na klasę. 
 Orginały deklaracji  potwierdzone  pieczątkami  i  podpisem  Zarządu  Oddziału -  
Zarządy  zbiorowo  w   1 –egz.  przesyłają  na  adres   sekretarza  okręgu: 
 
     Kazimierz  Gonciarz   ul.  Sikorskiego  4A/50  
     97 – 200  Tomaszów  Maz.  tel.  668-187-921 
 
-drugi  egzemplarz  deklaracji  wystawca  przedkłada  komisji  w  dniu  przyjmowania 
gołębi  na wystawę . 
Jednocześnie  wraz  z  deklaracjami  należy  wypełnić  i  przesłać  kartę  oceny  gołębi 
 
W deklaracje uczestnictwa  i  karty  oceny    oddziały zaopatrują  się  we własnym 
zakresie. Pełną  dokumentację  oddziały  przesyłają  do  dnia  30.11.2015r 
 
Wręczenie  nagród  za osiągnięte  wyniki  w  Wystawie  Okręgowej  odbędzie  się  w 
dniu 13.12.2015  godz. 11.00.   
 
Wszelkie odwołania, reklamacje i spory powstałe w wyniku naruszania postanowień 
niniejszego  regulaminu rozpatrywane będą przez Komitet Wystawy i  Zarząd  Okręgu 
Piotrków Tryb. 
 
 
 
 

      
                Regulamin  opracował  

                                           Sekretarz  Okręgu  Kazimierz  Gonciarz 
 


