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REGULAMIN  
WSPÓŁZAWODNICTWA  

O MISTRZA OKREGU BIAŁYSTOK  
W LOCIE NARODOWYM BRUKSELA 

 
 

Niniejszy Regulamin powstał na podstawie „Regulaminu lotu narodowego – 
Bruksela 2021r. zatwierdzony w dniu 18.11.2020 r.” 

 
§ 1 

 
Do współzawodnictwa lotowego o Mistrza Okręgu Białystok  
w locie narodowym BRUKSELA gołębi dorosłych uprawniony jest każdy 
członek Okręgu Białystok PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym 
regulaminem. 

 
§ 2 

 
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 5,00 zł 
za każdego zgłoszonego gołębia z podziałem 1,00 zł na nagrody dla gołębi  
i serii w poszczególnych strefach, 4 zł na puchary i dyplomy w serii i lotniki  
w Okręgu Białystok. Hodowca chcący uczestniczyć w rywalizacji o nagrody 
finansowe uiszcza opłatę wstępną w wysokości 10 zł za serię (5 gołębi) 
z podziałem 1 zł na nagrody dla gołębi i serii w poszczególnych strefach, 9 zł 
na nagrody finansowe oraz puchary i dyplomy w serii w Okręgu Białystok, 
pozostałe zgłoszone gołębie w wysokości 5 zł z podziałem, 1 zł na nagrody 
dla gołębi z serii w poszczególnych strefach, 4 zł na puchary i dyplomy za 
lotniki w Okręgu Białystok.  Hodowca biorący udział w niniejszym 
współzawodnictwie, zgłasza do Vice Prezesa ds. Organizacji Lotów swojego 
oddziału do dnia 17 czerwca 2021 r. ilości gołębi uczestniczących w w/w 
locie z podziałem (nagrody finansowe puchary i dyplomy w serii i lotniki) lub 
(puchary i dyplomy w serii i lotniki) i opłaci zgłoszone gołębie dla skarbnika 
Sekcji do dnia 17 czerwca 2021r. Zgłoszone gołębie  po tym terminie nie 
będą brane pod uwagę. Po zebraniu opłat za zgłoszone gołębie Zarządy 
Oddziałów wpłacą zgromadzone środki finansowe na konto Okręgu Białystok 
nr 43 1020 3802 0000 1202  0127 3150 do dnia 23 czerwca 2021 r. Zarząd 
Okręgu zgromadzone środki finansowe z oddziałów przekaże na konto 
bankowe Zarządu Głównego PZHGP nr 46 1050 1504 1000 0090 3017 3505 
w do dnia 30.06.2021 r. W locie udział mogą brać gołębie z całego spisu 
sporządzonego do współzawodnictwa. Vice Prezesi ds. Organizacji Lotów 
Oddziałów sporządzą listę uczestników na której mają być zawarte dane (Imię 
i Nazwisko hodowcy z jakiej Sekcji i Oddziału oraz ilość zgłoszonych gołębi), w 
terminie do dnia 23 czerwca 2021r. prześlą informacje drogą e-mail  na adres 
422grzegorzkarwel@gmail.com. Do Vice Prezesa ds. Lotowych Okręgu 
Białystok. 

mailto:422grzegorzkarwel@gmail.com
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§ 3 

Punkty do współzawodnictwa o Mistrza Okręgu gołębi w locie narodowym  
„BRUKSELA” mogą zdobywać wyłącznie wszystkie gołębie umieszczone na 
spisie przedlotowym sporządzonym przez Hodowcę o mistrzostwo polski  
w 2021 r. Punkty o w/w mistrzostwo będzie odbywało się według 
następujących zasad: 

 w locie obowiązuje seria 5/3; 

 lista konkursowa zostanie sporządzona na bazie 1:5, czyli obejmujących  
20 %. 

O uzyskanym końcowym wyniku serii decyduje suma coefficientów trzech 
pierwszych typowanych gołębi (im mniejszy coefficient, tym lepszy wynik). 
Wynik ten zostanie wyliczony z listy konkursowej, o których mowa w pkt. 4 
niniejszego regulaminu gołębie typowane do tego współzawodnictwa  
(5 sztuk) winny być zaznaczone na liście startowej odpowiednim symbolem  
i koszowane jako 5 pierwszych u każdego Hodowcy. W tym 
współzawodnictwie Hodowca może brać udział tylko jedną drużyną 

§ 4 

Z lotu Bruksela do wyliczenia serii zostanie sporządzona lista konkursowa 
Okręgowa zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3,4 Regulaminu 
Lotowo – Zegarowego PZHGP. W przypadku niespełnienia przez Okręg 
wymogu zawartego w Rozdz. XII pkt. 3, 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego 
zostanie sporządzona lista Regionu IIV Wschód. 

§ 5 

Koszowanie gołębi na narodowy lot „BRUKSELA” odbywać się będzie  
w następujący sposób: 

I. GŁÓWNY PUNKT ZBIORCZY OKRĘGU: 

1. Data i godzina koszowania gołębi: 

 ?.07.2021r. godz. ? terminy i godzina zostanie podana po zeb. 
Regionu VII Wschód 

2. Punkt koszowania gołębi m. Grajewo: 

 Sekcja Grajewo, ul. Księdza Aleksandra PĘZY. 
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału STAWISKI.. 
4. Oddziały które dojeżdżają na punkt zbiorczy:  

 Oddział Olecko, 

 Oddział Augustów, 

 Oddział Ełk, 

 Oddział Stawiski, 
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 Oddział Białystok, 

 Oddział Sokółka, 

 Oddział Łomża, 

 Oddział Ostrów Mazowiecka. 
 

Dodatkowy Punkt wkładania będzie powołany w przypadku, gdy koszuje 
gołębie ponad 20 Hodowców, a koszowanych jest ponad 250 gołębi.  
 

II. DODATKOWY PUNKT ZBIORCZY OKRĘGU: 

1. Data i godzina koszowania gołębi:  

 ?.07.2021r. godz. ? ? terminy i godzina zostanie podana po zeb. 
Regionu VII Wschód 

2. Punkt koszowania m. Łomża:  

 Sekcja Łomża   
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału Łomża; 
4. Oddziały które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Oddział Łomża, 

 Odział Ostrów Mazowiecka, 

§ 6 

Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone w ten 
sposób, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie z klatki było 
niemożliwe oraz oplombowane przez przewodniczącego punktu wkładań.  
Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązująca przy 
lotach od 420 km do 700 km - 340 cm2. Zakładając iż klatka transportowa  
o wymiarach podłogi 80 cm na 100 cm. Powinno być zakoszowane nie więcej 
niż 19 gołębie. Odpowiedzialnym za ilość wkładanych gołębi do klatek 
transportowych jest przewodniczący Punktu Wkładań. 

 

1. Vice Prezes ds. Organizacji Lotów Oddziału Stawiski jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie minimum  dwie Komisje Lotowe 
Punktu Wkładań która jest odpowiedzialne za prawidłowe koszowanie 
gołębi zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym Rozdz. V, VI oraz 
Komisję Zegarowa Punktu Wkładań która jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie Regulaminu Lotowo-Zegarowego Rozdz, VII, VIII.  

 Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół i listy 
startowe w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 
wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie 
wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. Na 
miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez 
upoważnionego przedstawiciela organizatora lotu i następnie 
przekazane do siedziby Zarządu Głównego PZHGP. 
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 Drugi egzemplarz pozostaje na punkcie wkładania.  
 

2. W przypadku powołania drugiego Punktu Wkładań odpowiedzialnym za 
jego prawidłowe funkcjonowanie czynie odpowiedzialnym Vice Prezesa 
ds. Organizacji Lotów Łomża za zorganizowanie minimum  dwie 
Komisje Lotowe Punktu Wkładań która jest odpowiedzialne za 
prawidłowe koszowanie gołębi zgodnie z Regulaminem Lotowo-
Zegarowym Rozdz. V, VI oraz Komisję Zegarowa Punktu Wkładań która 
jest odpowiedzialna za przestrzeganie Regulaminu Lotowo-Zegarowego 
Rozdz, VII, VIII.  

 Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół i listy 
startowe w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 
wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie 
wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot. Na 
miejscu odlotu materiały te odebrane zostaną przez 
upoważnionego przedstawiciela organizatora lotu i następnie 
przekazane do siedziby Zarządu Głównego PZHGP. 

 Drugi egzemplarz pozostaje na punkcie wkładania.  
 

3. W terminie do 10.08.2021 r. Vice Prezesi ds. Organizacji Lotów z dwóch 
punktów wkładań po otwarciu zegarów i ich opisaniu prześlą kpl. 
dokumentów dokumenty do Rachmistrza Okręgowego. 
  

4. W terminie do 17.08.2021 roku Rachmistrz Okregu Białystok prześle do 
Zarządu Głównego listy konkursowe w formie elektronicznej oraz całość 
materiałów źródłowych tj.: 

 listy startowe, 

 listy zegarowe, 

 taśmy zegarowe, 

 protokół z nastawienia i otwarcia zegarów. 
Również w terminie do 17.08.2020 roku organizatorzy prześlą zestawienie 
wyników zespołowych z lotu narodowego. 

§ 7 

Każdy hodowca uczestniczący w w/w współzawodnictwie jest zobligowany do 
potwierdzenia przylotu gołębia do Vice Prezesa ds. Lotowych Okręgu 
Białystok na tel. 604 269 836  w ciągu 30 min od przylotu gołębia. 

 § 8 

Planowana obsada lotu narodowego „BRUKSELA” ok. 400 sztuk gołębi. 
  

 Przy obsadzie 200 sztuk gołębi całkowita pula na nagrody finansowe 
będzie wynosiła 1800 zł + nagrody w postaci pucharów   
i pamiątkowych dyplomów. W przypadku nie osiągnięcia pełnej puli 
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nagrody zostaną proporcjonalnie (procentowo) pomniejszone lub 
powiększone; 

 Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronach 
Oddziałowych po zakończeniu przyjmowania gołębi; 

  W locie o Mistrza Okręgu Białystok w locie narodowym „BRUKSELA” 
organizator nagrodzi nagrodami finansowymi 3 najszybsze drużyny i 3 
najszybsze gołębie. Podział nagród z lotu przedstawia się następująco: 
(ostateczny podział nagród po zakończeniu zbiórki gołębi); 

 Koszty logistyczne np. (dowóz gołębi do punktu zbiorczego Regionu VII 
Wschód wykona Oddziału Stawiski) poniesie Okręg Białystok PZHGP. 

§9  
 

System nagradzania z lotu Narodowego „BRUKSELA”: 
 
NAGRODY Z SERII I LOTNIKI: 
 

SERIE 5/3: 

 1 seria – puchar + dyplom; 

 2 seria – puchar + dyplom; 

 3 seria – puchar + dyplom; 

 od 4 serii do 30 serii dyplomy; 
Razem: 3 puchary; 30 dyplomów 

LOTNIKI: 

 1 lotnik – puchar + dyplom; 

 2 lotnik – puchar + dyplom; 

 3 lotnik – puchar + dyplom; 

  4 - 30 lotnik – dyplom; 
Razem: 3 puchary; 30 dyplomów. 

NAGRODY FINANSOWE Z SERII I LOTNIKI: 

SERIE 5/3: 

 1 seria – 500 zł + puchar + dyplom; 

 2 seria – 400 zł + puchar + dyplom; 

 3 seria – 300 zł + puchar + dyplom; 

 od 4 serii do 30 serii dyplomy; 
 

Razem: 3 puchary; 30 dyplomów 

LOTNIKI: 

 1 lotnik – 300 zł + puchar + dyplom; 
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 2 lotnik – 200 zł + puchar + dyplom; 

 3 lotnik – 100 zł + puchar + dyplom; 

  4 - 30 lotnik – dyplom; 
 
Razem: 3 puchary; 30 dyplomów. 
 

 

§ 10 

Wręczenie nagród i pucharów w współzawodnictwie o Mistrza Okręgu 

Białystok w locie narodowym „BRUKSELA” odbędzie podczas posumowania 

współzawodnictwa lotowego 2021 Okręgu Białystok.(Wystawa Okręgowa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy regulamin opracował: 
Vice Prezes ds. Lotowych Okręgu Białystok 

Grzegorz Karwel 
Tel. 604269836. 


