
    

Wewnętrzny regulamin organizacyjno – lotowy

          

        ODDZIAŁ KĘPNO II (Ostrzeszów)

                    

   Za Zarząd

Prezes Oddziału -                  Czesław Weszka

V-ce Prezes ds. lotowych - Tomasz Dziewiński

Sekretarz -   Sławomir Jurga



I. Plan lotów gołębi dorosłych sezon 2020

Lp. Miejscowość Data I seria II seria Kategoria Punkty Otwarcie
zegarów

1. Głogów 26.04.20r 20:7 10 z całości A,DERBY 15           14:00

2. Nowa Sól 03.05.20r 20:7  -II- A,DERBY 20           14:00

3. Słubice  10.05.20r 20:7  -II- A,DERBY 25           14:00

4. Ludwigsfelde I 17.05.20r 20:7  -II- A,B,I,GMP,DER 40           14:00

5. Peine I 24.05.20r 15:7  -II- B,C,I,GMP,DER 60           18:00

6. Peine II   31.05.20r 15:7  -II- B,C,I,GMP,DER 60           18:00

7. Ludwigsfelde II   07.06.20r 20:7  -II- A,B,I,GMP,DER 40           14:00

8. Peine III   14.06.20r 15:7  -II- B,C,I,GMP,DER 60           18:00

9. Peine IV   21.06.20r 15:7  -II- B,C,I,GMP,DER 60           18:00

10. Ludwigsfelde III   28.06.20r 20:7  -II- A,B,I,GMP,DER 40           14:00

11. Borken I   05.07.20r 10:5 7 z całości C,M,I,GMP,okreg 80           22:00

12. Ludwigsfelde IV   12.07.20r 20:7 10 z całości A,I,GMP 40           14:00

13. Borken II   18.07.18r 10:5 7 z całości C,M,I,GMP,okreg 80           22:00



II. Plan lotów gołębi młodych sezon 2020

Lp Miejscowość Data I Seria II Seria Punkty Otwarcie
zegarów

1. Głogów  16.08.20r 20:7 z całego spisu 10 z całości 15 14:00

2. Nowa Sól  23.08.20r 20:7 z całego spisu -II- 20 14:00

3. Krosno Odrz.  30.08.20r 20:7 z całego spisu -II- 25 14:00

4. Słubice  06.09.20r 20:7 z całego spisu -II- 30 14:00

5. Słubice 13.09.20r 20:7 z całego spisu -II- 40 14:00

Od lotu drugiego do piątego loty zaliczane do MPM oraz Okręgu.

III. Oddział Kępno II (Ostrzeszów) organizuje mistrzostwa:

1. Mistrzostwa gołębi dorosłych

A. Mistrzostwo typowane –typowanie podane w tabeli z programem lotów

B. Mistrzostwo z całości -  typowanie podane w tabeli z programem lotów

C. Kategorie:

 - kat.  A -  6 gołębi  po 3 konkursy w lotach  od 100 - 400km, łączny 

   kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.

 - kat   B  -  5 gołębi  po 3  konkursy w lotach  od 300 - 600km, łączny 

   kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km

 - kat   C  -  4 gołębie  po 3 konkursy w  loty powyżej 500km, łączny 

   kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km

 - kat M   -   3 gołębie  po 2 konkursy w  loty powyżej 500km, łączny 

   kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km

 - kat D    -  suma coef z klas A,B,C

Klasy  z  lotów gołębi  dorosłych   w oddziale  liczymy z  pierwszej  50
gołębi na spisie.



2. Mistrzostwo gołębi młodych

A. Mistrzostwo typowane -  wszystkie 5 lotów 7:20 z całego spisu

B. Mistrzostwo z całości - 10 pierwszych na gołębniku

IV.  Listy  konkursowe  do  Mistrzostw  gołębi  dorosłych  i  młodych
wyliczane będą na bazie 1:4 (25%)

V. Spisy gołębi dorosłych oraz spisy gołębi rocznych DERBY w ilości
15szt. na osobnym spisie należy dostarczyć do skarbnika oddziałowego,
do 31-03-2020r każdy ze spisów w trzech egzemplarzach na oryginalach
potwierdzone  przez  Lekarza  Weterynarii  o  zaszczepieniu.  Termin
składania spisów gołębi młodych zostanie podany w późniejszym czasie.

VI.  Protokoły  weryfikacji  zegarów  oraz  wydruki  przyporządkowań
dostarczyć tydzień przed pierwszym lotem do Vice Prezesa ds. lotowych.

VII. Oznaczenia serii dla systemów elektronicznych 

 

GMP  zaznaczamy 
pierwszymi 
cyframi lub literami
w każdym systemie
pierwsze 
zakoszowane 10 
gołębi.

Mistrzostwo 
oddziału 
zaznaczamy 
drugimi cyframi 
lub literami w 
każdym systemie.

Mistrzostwo sekcji 
zaznaczamy 
trzecimi cyframi lub
literami w każdym 
systemie.

Intermistrzostwo 
oznaczamy 
czwartymi cyframi 
lub literami w 
każdym systemie

Tauris                 S                 M                 5                 4

Vizion                 S                 M                 A                 B

AMC                 S                 M                 T                 A

Zegar tradycyjny                 S                 M                  P                 C

GMP oznaczamy od lotu Ludwigsfelde I (17.05.2020).

Intermistrzostwo  oznaczamy od lotu Ludwigsfelde I (17.05.2020)

Wszystkie gołębie typowane do poszczególnego Mistrzostwa muszą być
zaznaczone odpowiednim symbolem bez względu na ilość koszowanych.
Gołębie  nie  zaznaczone  nie  biorą  udziału  w  Mistrzostwach
typowanych(nie dotyczy serii z całości).

VIII. Zabrania się koszowania gołębi nie będących na spisie.



IX. Składka członkowska na sezon 2020 wynosi: 45 zł

       Składka     administracyjna              -II-        235 zł

       Opłata od gołębia dorosłego na spisie    zł

       Opłata od gołębia młodego na spisie      zł

X. Zobowiązuje się wszystkich hodowców jak również wszystkie   sekcje
o dokonanie wpłat wszystkich składek w terminie do 26.04.2020r

XI.  Weryfikacja  gołębi  dorosłych  –  data  zostanie  podana  w  terminie
późniejszym

XII. Nagrody

Gołębie dorosłe:

1.Mistrzostwo typowane do 10 miejsca - puchary

2.Mistrzostwo z całości   do  10  miejsca -puchary

3.Mistrzostwo średni i daleki dystans (suma  6  lotów  seria  tak  jak  w
oddziale)       3 pierwsze miejsca  – puchary

4.Super Puchar (suma mistrzostw typowanych i z całości gołębi dorosłych
i młodych)       - 1 puchar przechodni

5.Najlepszy samiec dorosły i samica oraz najlepszy roczny - puchar

6.Klasy,GMP,INTER,DERBY-Roczne 3 pierwsze miejsca  – puchary

7.Mistrzostwo gołębi rocznych 3 pierwsze miejsca - puchary

8.Mistrzostwo typowane gołębie dorosłe do 15 miejsca - dyplomy

9.Mistrzostwo z całości gołębie dorosłe do 15 miejsca - dyplomy

10.Dla pierwszych 3 gołębi z lotów do 700 km – dyplomy

11. Dla pierwszych 5 gołębi z lotów powyżej 700 km– dyplomy

12. Lotniki gołębe dorosłe od 11 kon. - dyplom

13.Dyplomy dla wszystkich sklasyfikowanych w klasach, GMP, INTER,
DERBY Roczne

14.Dla najlepszych 3 gołębi w każdej klasie        – dyplomy

15.Mistrzostwo gołębie rocznych do 5 miejsca - dyplomy



Gołębie młode:

1.Mistrzostwo typowane do 10 miejsca – puchary

2.Mistrzostwo z całości   do  10 miejsca – puchary

3.Najlepszy młody – puchar

4.Mistrzostwo typowane do 15 miejsca – dyplomy 

5.Mistrzostwo z całości   do 15 miejsca – dyplomy

6.Dla pierwszych 3 gołębi z każdego lotu dyplomy.

7. Lotniki gołębe młode z 5 kon. - dyplom

Możliwe korekty w terminach późniejszych.


