
    WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH       
             OKRĘGU KALISZ 2018 rok 

Wystawa Okręgowa PZHGP Okręgu Kalisz odbędzie               
  się w dniach 14-16 grudnia 2018 
 w Domu Kultury w Sulmierzycach 

 
Na Wystawie będą obowiązywać następujące kategorie: 
 
-Kategoria Standard –samczyki 
Konkursy zdobyte w latach 2017 i 2018 –łącznie 2 500kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów 
powyżej 100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2015 
minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj.750kkm). 
 

-Kategoria Standard –samiczki 
Konkursy zdobyte w latach 2017 i 2018–łącznie 2 000kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów 
powyżej 100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. W roku 2015 
minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj.600kkm). 
 

-Kategoria Standard- Samczyki-Młode 2018 
 Trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej  
ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach 
 

-Kategoria Standard-Samiczki-Młode 2018 
Trzy konkursy zdobyte w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 
startujących 20 hodowców i 250 gołębiach 

 
-Kategoria Sport – A,B,C,D,E,F,G,H  
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017 i 2018 z list 
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5 . Kategorie F, G, H sklasyfikowane wg coefficjentu 
za 2018 rok. 
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- Okres jednego roku (rok przed wystawą) 
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 Kategoria Sport – wyczyn  
Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkursu –kilometrażu  
uzyskanego w latach  2017 i 2018 z list konkursowych  sporządzonych na bazie 1:5 

 
- Klasa Wyczynowa 
Samczyki i samiczki, które uzyskały w 2018 roku najwyższy konkurs - kilometrażu w lotach od 
100 km wzwyż na bazie 1:5 minimum 2000kkm. 
 

- Klasa Okręgowa 
Samczyki i samiczki ,które w latach 2017-2018 zdobyły 800kkm w lotach od 100 km wzwyż na 
bazie 1:5. 
 

- Klasa Weteranów 
Samczyki, które zdobyły 50 konkursów minimum 1 konkurs w 2018 roku.  
Samiczki, które zdobyły 40 konkursów minimum 1 konkurs w 2018 roku.  
 

- Klasa Gołębi Młodych-Reprezentacja 
Samczyki i samiczki, które w roku 2018 zdobyły minimum 2 konkursy w lotach powyżej 
100km, lub 1 konkurs powyżej 200 km na bazie 1:5.W tej kategorii każdy oddział może 
wystawić 10 gołębi (5 samczyków i 5 samiczek). 
 

 
Klasa wyłącznie dla Hodowców Oddziału Krotoszyn 
- Klasa Oddziałowa 
Samczyki i samiczki, które w roku 2017-2018 w lotach oddziałowych zdobyły minimum 2 
konkursy łącznie 300 km. 
 

- Klasa Gołębi Młodych 
Samczyki i samiczki , które w roku 2018 zdobyły 1 konkurs w lotach powyżej 100 km  na bazie 
1/4. 
 
 
 
 



Deklaracje należy składać u  kolegi  
 
Waldemara Zimniaka Łąkociny, ul.Raszkowska 13, tel.533-222-055  
 
lub u kol. Krzysztofa Nawaka, Smoszew ul.Jarzębinowa 1 tel.697-220-690 
 

Termin składania deklaracji upływa 20 listopada 2018r. 
 
Opłata za wystawionego gołębia wynosi 7 zł. Będzie pobierana przy zdawaniu deklaracji. 
Zobowiązuje się oddziały, aby wraz z deklaracjami potwierdzonymi przez Zarząd Oddziału, 
dostarczyły 
- listy konkursowe, 
-karty wyników hodowców w celu zweryfikowania dostarczonych wyników.  
Za zgodność deklaracji odpowiada Zarząd Oddziału 
 

Nagrodzonych zostanie - 25 % - Gołębi 
 
Na wystawie będą do zdobycia 3 puchary ufundowane przez Zarząd Okręgu. 
1- puchar zdobywa Oddział, który uzyskał najwyższą punktację za standard licząc po 2 gołębie 
w klasach Standard, Sport, A, B, C, E, Wyczynowa, Okręgowa, Młode, Młode z coef, 
2 – puchar zdobywa Oddział, który uzyska najniższą sumę miejsc poszczególnych gołębi licząc 
po 2 gołębie w klasach Sport, A, B, C, D, E  
oraz Wyczynowa. 
3- Puchar zdobywa hodowca, który wprowadzi największą ilość gołębi do reprezentacji na 
wystawę Ogólnopolską.  
Przy równej ilości gołębi decyduje punktacja za standard a następnie 
konkursokilometraż. 
 

Przyjmowanie gołębi na wystawę piątek 14 grudnia  
w godzinach od 18- 20 
 
Otwarcie wystawy nastąpi w sobotę 15 grudnia o godz. 15 :00 
Podczas trwającej wystawy odbędzie się aukcja gołębi czołowych 
hodowców  
 
Wystawa czynna w sobotę od godziny 15-20, w niedziele od 08-16. Po czym nastąpi wręczenie 
nagród i wydanie gołębi. 
 
Komitet organizacyjny mając na  uwadze godne reprezentowanie naszego Okręgu na wystawie 
Ogólnopolskiej zachęca wszystkich hodowców do licznego udziału w organizowanej wystawie w 
celu wyłonienia pełnej reprezentacji. 
 
Na miejscu czynny będzie bufet oraz stoiska z artykułami hodowlanymi. 
 
Serdecznie zapraszamy hodowców wraz z rodzinami do zwiedzania wystawy. 
 
 
 
 

Za Komitet Organizacyjny         
    


