Chorzów, dnia 8 kwietnia 2013 roku

KOMUNIKAT NR 1/ 2013
ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP
I.
W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP w dniu
5 kwietnia 2013 roku przekazujemy do realizacji podjęte na tym posiedzeniu uchwały:
1. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przesuwa się termin rozpoczęcia
lotów zaliczanych do Mistrzostwa Polski na dzień 1 maja 2013 roku.
W związku z powyższym jednostki organizacyjne PZHGP mogą w miesiącu maju 2013
dowolnie ustalać terminy i miejsca wypuszczenia swoich gołębi, jak również dostosować
termin rozpoczęcia sezonu lotowego do warunków atmosferycznych panujących w ich
regionie. Dopuszcza się organizowanie w miesiącu maju lotów konkursowych w weekendy i
dowolne dni robocze tygodnia z zachowaniem zasady, że w miesiącu maju maksymalnie
zorganizować można 5 lotów.
2. Wprowadzono do Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP w Rozdziale II pkt 2h zapis
ustalający zasady jednolitego wyliczania w jednostkach terenowych opłaty lotowej. Opłata
lotowa we wszystkich jednostkach organizacyjnych liczona winna być od gołębia
umieszczonego na spisie przedlotowym lub wkładanego na lot. Wysokość tej opłaty ustalana
jest na podstawie sumowania planowanych kosztów transportu wraz z opłatami
towarzyszącymi, usług konwojowania i wykonania list konkursowych. Powyższy zapis
obowiązywał będzie od sezonu lotowego 2014.
Na opłacenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Oddziału tj. administracyjnych, fundusz
nagród i inne planowane wydatki winna być pobierana opłata stała równa dla wszystkich
członków Oddziału.
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i interpretacje w najbliższych dniach umieszczony zostanie na stronie internetowej PZHGP.
II.
1. W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu o
Mistrzostwo Polski na rok 2013 Zarząd Główny PZHGP wyjaśnia że, Mistrzostwo Polski
Gołębi Dorosłych rozgrywane jest w 5 kategoriach tj. A, B, C, M i gołębie jednoroczne.

Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej z
wymienionych wyżej kategorii oraz do GMP.
2. Informujemy Zarządy Okręgów że w biurze Zarządu Głównego PZHGP istnieje możliwość
nabycia legitymacji członkowskich dla nowo wstępujących członków.
3. Zarząd Główny PZHGP w dniu 5 kwietnia 2013 roku podjął uchwałę o budowie własnego
domu związkowego na działce stanowiącej własność PZHGP w miejscowości Orzesze
województwo śląskie. Równocześnie powołano komisję przetargową do wyłonienia
wykonawcy inwestycji w składzie: Andrzej FICEK, Lechosław GRZYB, Piotr KOBĘDZA,
Alojzy LEPIARCZYK, Zygmunt MAŚNICA, Tomasz OSIŃSKI, Wiesław TRONT, Wiesław
WOJNARSKI i Radca Prawny Pani Katarzyna SPENDEL.
4. W roku bieżącym w okresie od 18 maja do 28 lipca u ok. 30 hodowców osiągających bardzo
dobre wyniki lotowe w Mistrzostwie Polski jak również w konkurencjach olimpijskich
przeprowadzone zostaną niezapowiedziane kontrole antydopingowe. Większość tych kontroli
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w związku z czym przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zapisu zawartego w
Rozdziale II pkt 5 Regulaminu Lotowo – Zegarowego. Jednostki organizacyjne PZHGP winny
powiadomić o tym fakcie swoich lotujących członków.
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