
Strona 1 z 7 
 

REGULAMIN  
WSPÓŁZAWODNICTWA  

O MISTRZA OKREGU BIAŁYSTOK  
W LOCIE POWYŻEJ 500 km  GOŁĘBI MŁODYCH W 

2022 ROKU 

 
 

§ 1 
 

Do współzawodnictwa lotowego o Mistrza Okręgu Białystok w locie powyżej 
500 km gołębi młodych uprawniony jest każdy członek Okręgu Białystok 
PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem. 

 
§ 2 

 
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wstępnej (tj. rezerwacji miejsca 
na lot powyżej 500 km) w wysokości 20 zł za każdego zgłoszonego gołębia na 
nagrody z serii i gołębi AS. Hodowca biorący udział w niniejszym 
współzawodnictwie, zgłasza do Vice Prezesa ds. Organizacji Lotów swojego 
oddziału do 10 września 2022 r. w  ilości gołębi uczestniczących w w/w locie 
(maksymalna ilość gołębi do 15 szt.) i opłaci zgłoszone gołębie dla 
skarbnika Sekcji do dnia 10.09.2022 r. 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 15 wrześni 2022 r.  
W locie udział mogą brać gołębie z całego spisu sporządzonego do 
współzawodnictwa o mistrzostwo polski gołębi młodych w 2022 r. wytypowane 
przez hodowcę w ilości do 15 szt. Vice Prezesi ds. Organizacji Lotów 
Oddziałów sporządzą listy na których zawrą informacje (Imię i Nazwisko 
hodowcy z jakiej Sekcji i Oddziału oraz ilość zgłoszonych gołębi) i w terminie 
do dnia 12 września 2022 r. prześlą informacje drogą e-mail  na adres 
422grzegorzkarwel@gmail.com. Do Vice Prezesa ds. Lotowych Okręgu 
Białystok. 
 

§ 3 

Hodowcy z Okręgu Białystok którzy chcą uczestniczyć w w/w locie bez udziału 
w w/w współzawodnictwie jak i bez nagród finansowych muszą spełnić 
następujące warunki: 

 zgłosić gołębie młode (dowolna ilość) do Vice Prezesów ds. Organizacji 
Lotów w macierzysty Oddziele w terminie zgodnie z § 2. 

§ 4 

Punkty do współzawodnictwa o Mistrza Okręgu gołębi młodych w locie 
powyżej 500 km. mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie 
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przedlotowym sporządzonym przez Hodowcę o mistrzostwo polski w 2021 r.  
i wytypowane w ilości do 15 szt. Mistrzostwo rozgrywane będzie serią 5 z 15 
gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maksymalnie  
5 pierwszych z tej serii.   

§ 5 

Punkty do Mistrzostwa Okręgu Białystok gołębi młodych w locie powyżej 500 
km wyliczane będą ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy 
gołąb zdobywa 50 punktów. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po 
przecinku. O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez 
gołębie seryjne  maks. 5 szt.  

§ 6 

W niniejszym współzawodnictwie Hodowca może uczestniczyć tylko jedną 
drużyną gołębi. Dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie  
w zespole ( tandem itp. ). 

§ 7 

Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników niniejszego 
współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1: 5. 

§ 8 

Listę konkursową z lotu objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzać 
mają Oddziały, zgodnie z postanowieniami Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu 
Lotowo - Zegarowego. Zarządy Oddziałów prześlą drogą e-mail. kompletne 
pliki z programów wyliczeniowych w ciągu 4 dni od daty zakończenia lotu 
gołębi młodych do Rachmistrza Okręgu Białystok który na podstawie w/w 
plików sporządzi Listę Okręgową. Pełną dokumentacją z odbytego lotu 
(protokoły komisji wkładaniowej, listy startowe i zegarowe oraz 
przyporządkowanie  gołębi do systemu ESK) Zarządy Oddziałów mają 
przesłać na adres. ul. Jana Pawła II 15/35 19-300 Ełk do Vice Prezesa ds. 
Lotowych Okręgu Białystok.  

§ 9 

Lot o Mistrza Okręgu Białystok w locie powyżej 500 km gołębi młodych 
odbędzie się z kierunku zachodniego z miejscowości TRZEBIATÓW w dniu  
25 września 2022 r.  

 Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu lotu; 

 Podstawą wypuszczenia gołębi młodych z m. TRZEBIATÓW jest: 
 Wiatr. (Zachodni, Wschodni słaby lub Płn. Zach, Płd. Zach 

słaby); 
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 Pogoda (Słoneczna lub Pochmurna); 
 Godzina wypuszczenia do 10.00. (Jeżeli gołębie nie zostaną 

wypuszczone wracają do Oddziałowych punktów wkładań); 
 Vice Prezes ds. Lotowych Okręgu Białystok jest zobligowany 

do konsultacji z Vice Prezesami ds. Organicacji Lotów  
w Oddziałowych uczestniczących w/w locie odnośnie 
warunków wypuszczenia gołębi. 

 
Średnia odległość z miejsca wypuszczenia do centralnego pkt. Oddziału: 
 Oddział ZSA 011    - 506 km 
 Oddział Białystok 012   - 531 km 
 Oddział Ełk 013    - 467 km 
 Oddział Stawiski 014  - 475 km 
 Oddział Olecko 016   - 473 km 
 Oddział Łomża 0384   - 460 km 
 Oddział Ostrów Maz. 0406  - 462 km 
 Oddział Sokółka    - 548 km 

§ 10 

Koszowanie gołębi młodych oraz odjazd kabiny transportowej odbywać się  
będzie w następujący sposób: 

I. ODDZIAŁ ZSA 011: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 7.00 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Raczki 
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału ZSA 
4. Sekcje które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Sekcja Suwałki, 

 Sekcja Sejny, 

 Sekcja Augustów. 

II. ODDZIAŁ Olecko 016: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 8.00 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Olecko 
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału Olecko 
4. Sekcje które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Sekcja Gołdap, 

 Sekcja Bakałarzewo, 
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 Sekcja Giżycko. 

III. ODDZIAŁ Ełk 013: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 9.00 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Ełk ul. Sportowa 
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału Ełk 
4. Sekcje które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Sekcja Ełk, 

 Sekcja Biała Piska, 

 Sekcja Orzysz Oddziału Olecko, 

IV. ODDZIAŁ STAWISKI 014: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 9.40 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Grajewo 
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału Stawiski 
4. Sekcje które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Sekcja Rajgród, 

 Oddział Białystok – przeładowanie gołębi, 

 Oddział Sokółka – przeładowanie gołębi. 

 

V. ODDZIAŁ Białystok wraz z ODDZIAŁEM Sokółka po zakoszowaniu 
gołębi przetransportują gołębie na punkt wkładań do Sekcji Grajewo 
Oddziału Stawiski i przeładują do kabiny transportowej która odjeżdża  

z punktu wkładań o godz. 9.40 
 

VI. ODDZIAŁ STAWISKI 014: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 10.40 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Stawiski 
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału Stawiski 
4. Sekcje które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Sekcja Kuzie, 

 Sekcja Stawiski, 

 Sekcja Pisz Oddział Ełk, 

 Sekcja Kolno Oddział Ełk. 
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VII. ODDZIAŁ Łomża 0384: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 11.40 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Łomża   
3. Odpowiedzialny:  

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

 Sekcja Łapy, 

 Sekcja Wysokie, 

 Sekcja Zambrów, 

 Sekcja Konarzyce, 

 Sekcja Nowogród,  

 Sekcja Wizna. 
 

VIII. ODDZIAŁ Ostrów Mazowiecka 0406: 

1. Data i godzina odjazdu Kabiny:  

 24.09.2022r. godz. 12.40 
2. Punkt zbiorczy koszowania gołębi:  

 Sekcja Komorowo   
3. Odpowiedzialny:  

 Vice Prezes ds. Lotowych Oddziału Ostrów Mazowiecka 
4. Sekcje które dojeżdżają na punkt wkładań:  

 Sekcja Ostrów Maz. Połd., 

 Sekcja Ostrów Maz. 1, 

 Sekcja Ostrów Maz. Ws., 

 Sekcja Małkinia, 

 Sekcja Kiełczez, 

 Sekcja Zaręby, 

 Sekcja Długie Siodło, 

 Sekcja Szumowo, 

 Sekcja Kobylin. 
 

§ 11 

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.  
Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być 
zabezpieczona oraz oplombowana. Powierzchnia podłogi przypadającej na 
jednego gołębia obowiązująca przy lotach od 420 km do 700 km - 340 cm2. 
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Zakładając iż klatka transportowa o wymiarach podłogi 80 cm na 100 cm. 
Powinno być zakoszowane nie więcej niż 23 gołębie. Odpowiedzialnym za 
ilość wkładanych gołębi do klatek transportowych jest przewodniczący 
Oddziałowej Komisji Lotowej danego punktu wkładań. 

 
§ 12 

Planowana obsada lotu o Mistrza Okręgu Białystok w locie powyżej 500 km 
gołębi młodych ok 2000 sztuk gołębi młodych. 
  

 Przy obsadzie 2000 sztuk gołębi, pula na nagrody finansowe będzie 
wynosiła 40 000 zł + nagrody w postaci pucharów  i pamiątkowych 
medali, dyplomów. W przypadku nie osiągnięcia lub przekroczenia 
pełnej puli nagrody zostaną proporcjonalnie (procentowo) pomniejszone 
lub powiększone; 

 Minimalna obsada lotu wynosi 1000 szt. gołębi (jeżeli zostanie 
zgłoszonych mniej gołębi niż minimalna obsada lot zostanie 
odwołany); 

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

 Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone  
o 10 % podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem; 

 Koszty logistyczne np. (dowóz gołębi z Oddziału Białystok do Sekcji 
Grajewo.  oraz transport, karmę i obsługę lotu i potwierdzenie 
wypuszczenia z m TRZEBIATÓW) zostaną poniesione ze składek za 
gołębie z w/w lotu. 

  W locie o Mistrza Okręgu Białystok organizator nagrodzi 40 
najszybszych drużyn (serii) oraz 30 najszybszych gołębi. Podział 
nagród przedstawia się następująco: (ostateczny podział nagród 
po zakończeniu zbiórki gołębi); 

§ 13 
 

System nagradzania lotu o Mistrza Okręgu Białystok z lotu powyżej 500 
km: 
 
NAJSZYBSZA DRUŻYNA (SERIA) 5 z 15: 

 1 miejsce – 4500 zł + puchar + dyplom 

 2 miejsce – 4000 zł + puchar + dyplom 

 3 miejsce – 3500 zł + puchar + dyplom 

 4 - 10 miejsce – 1000 zł + medal + dyplomy 

 11 - 20 miejsce – 700 zł 

 21 - 30 miejsce – 500 zł 

 31 - 40 miejsce – 300 zł 
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Razem: 33000 zł.; 3 puchary; 6 medali; 10 dyplomów 

 
 

NAJSZYBSZE GOŁĘBIE: 

 1 miejsc – 750 zł + puchar + dyplom 

 2 miejsce – 650 zł + puchar + dyplom 

 3 miejsce – 550 zł + puchar + dyplom 

 4 - 10 miejsce – 300 zł + medal + dyplomy 

 11 - 20 miejsce – 190 zł 

 21 - 30 miejsce – 135 zł 
 

Razem: 7000 zł.; 3 puchary; 6 medale; 10 dyplomów 

 

 

§ 14 
 

Jeżeli podczas lotu nie powróci zakładana liczba gołębi, to pozostała kwota 
przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na 
drużyny które uczestniczyły w locie. 

 

§ 15 

Wręczenie nagród i pucharów w współzawodnictwie o Mistrza Okręgu 

Białystok w locie powyżej 500 km gołębi młodych odbędzie podczas 

posumowania współzawodnictwa lotowego 2022 Okręgu Białystok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy regulamin opracował: 
Vice Prezes ds. Lotowych Okręgu Białystok 

Grzegorz Karwel 
Tel. 604269836. 


