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ZARZĄD OKRĘGU PIŁA
UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła
Adres do korespondencji: os. Diamentowe 9, 78-650 Mirosławiec
Telefon kontaktowy: 604 211 928
Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła 83 1320 1351 2212 8999 2000 0001
NIP: 764-246-56-49
REGON: 300072020
KRS: 0000233734

Piła, dnia 01.01.2022r.

KOMUNIKAT NR 1/2022
dotyczący spraw organizacyjnych
1. Zarząd

PZHGP Okręgu Piła zobowiązuje podległe Oddziały do przekazania

w terminie do 10.01.2022 roku planów lotów zagranicznych z podaniem
przybliżonej ilości gołębi oraz kabin (szablon w zakładce „Druki” na stronie
internetowej Okręgu), jak również przesłania drogą elektroniczną do Sekretarza
Okręgu planów lotów gołębi dorosłych i młodych organizowanych w 2022 roku.
2. Harmonogram do przestrzegania przez podległe Oddziały:
•

obowiązkowo do 30.01.2022r. dostarczyć sprawozdania finansowe Oddziałów
po kontroli przez Oddziałowe Komisje Rewizyjne za 2021 rok do Okręgu
(Rejestr Obrotów Bankowych i Raport Kasowy);

•

do 15.02.2022r. przekazać zapotrzebowanie na obrączki rodowe (tradycyjne)
wzorem roku ubiegłego koszt obrączki rodowej na 2022 rok to kwota 1,01zł
(z czego 0,30 zł pozostaje w Oddziale, a 0,71 zł przekazujemy do Okręgu)

•

do 28.02.2022r. dostarczyć protokoły z zebrań sprawozdawczych Oddziałów;

•

do 12.04.2022r. Oddziały dostarczą zbiorcze (imienne) zestawienia hodowców
biorących udział w GMP wraz ze spisami 50 gołębi dorosłych w formie
drukowanej (2 egzemplarze) i elektronicznej (zapisane w formacie PDF,
wygenerowane z programów obliczeniowych), na których zaznaczone będą
loty do GMP na adres email: oladariusz@gmail.com, tadeusztrznadel@wp.pl ;
analogiczne - na tych samych zasadach - należy przekazać do 30.07.2022r.
zestawienia zbiorcze hodowców biorących udział w MP oraz plany lotów
i spisy gołębi młodych z całego spisu, na wymieniony wcześniej adres
mailowy;

•

do

16.05.2022r.

elektroniczną

należy
do

przekazać

wykazy

Sekretarza

hubert.lewczak@gmail.com) za rok 2022

członków

Okręgu

(także

adres

drogą
mailowy

wraz z rozliczeniem składek

członkowskich i dokonać wpłaty na konto PZHGP Okręgu Piła – wzory druków

dostępne są na stronie internetowej Okręgu; aktualizację na 2022 należy
dostarczyć do 30.10.2022r.
3. Wysokości składek, które Oddziały są zobowiązane przekazać na rachunek
bankowy PZHGP Okręgu Piła pozostają bez zmian i wynoszą:
✓ 20,00 zł – składka od każdego członka, także członka tandemu,
✓ 10,00 zł – składka na cele statutowe od zespołu/drużyny lotowej,
✓ 20,00 zł – składka od członka nielotującego (wspierający).
4. Współzawodnictwa lotowe organizowane na poziomie PZHGP Okręgu Piła
w 2022 roku:
• Gołębie dorosłe - kategorie A, B, C, D, GMP, Intermistrzostwo i Maraton (ze
spisu 50 do GMP) odbywają się zgodnie z regulaminami rywalizacji
ogólnopolskiej zatwierdzonymi na rok 2022
• Liga Okręgowa prowadzona wg zasad: Loty z miejscowości Budne oraz
Zelland (wszystkie gołębie ze spisu) punkty do współzawodnictwa zdobywają
3 pierwsze gołębie hodowcy z listy okręgowej z 6 lotów (4 x pow. 500km; 2 x
pow. 700km). Decydować będzie suma wykładnika wydajności lotowej gołębia
– coefficjent. Do zamknięcia współzawodnictwa należy zdobyć łącznie 18
konk.
• kategoria „Mistrzostwo Okręgu - Loty Okręgowe Zelland 1, 2 ”
- udział biorą wszystkie gołębie dorosłe umieszczone na spisie hodowcy,
o kolejności decyduje pierwsza seria 5 (pięciu) pierwszych gołębi z każdego
lotu, przy równej ilości konkursów decydować będzie suma wykładnika
wydajności lotowej gołębia – coefficjent (wyniki z listy konkursowej Okręgu),
• Kategoria Super Maraton - na zasadach współzawodnictwa ogólnopolskiego,
w razie nie spełnienia wymogu ilości hodowców oraz gołębi hodowcy
zobowiązani są do dostarczenia gołębi do najbliższego punku wkładań innego
okręgu.
• najlepszy lotnik i lotniczka Okręgu w lotach gołębi dorosłych (udział biorą
wszystkie gołębie umieszczone na spisie hodowcy); o kolejności decyduje
w pierwszej kolejności ilość konkursów, dalej suma wykładnika wydajności
lotowej gołębia (coefficjent), następnie konkursokilometry,
• najlepszy roczny lotnik i lotniczka Okręgu – jak wyżej, gołębie roczne mogą
być jednocześnie najlepszymi lotnikami w lotach gołębi dorosłych,
• Drużyna gołębi rocznych- 4 gołebie roczne z najwiekszą ilością konkursów
przy równej ilości konkursów decydować będzie suma wykładnika wydajności
lotowej gołębia – coefficjent (wyniki z listy Oddziałowej lub okręgowej), przy

równej ilości konkursów decydować będzie suma wykładnika wydajności
lotowej gołębia – coefficjent (wyniki z listy konkursowej Okręgu),
• kategoria „Mistrzostwo Gołębi Młodych” (udział biorą wszystkie gołębie na
spisie,

współzawodnictwo

wg

regulaminu

„Mistrzostwa

Polski

Gołębi

Młodych”),
• najlepszy lotnik w lotach gołębi młodych Okręgu (udział biorą wszystkie
gołębie umieszczone na spisie hodowcy); pod uwagę brane będą 3 loty
w planie lotów Oddziałów wyznaczone do Mistrzostwa Polski Gołębi Młodych
- o kolejności zdecyduje ilość konkursów, następnie suma wykładnika
wydajności lotowej gołębia (coefficjent),
• najlepsze lotniki w kategoriach A, B, C, D ( 9 konk.), GMP i Maraton – biorą
udział tylko gołębie ze spisu do GMP; hodowca może zgłosić gołębia do
współzawodnictwa

w

poszczególnych

kategoriach

bez

konieczności

skompletowania całej kategorii/drużyny.
W kategoriach: A, B, C, D, GMP, Intermistrzostwo, Maraton, Mistrzostwo Okręgu
– Loty Okręgowe Zelland 1, 2 i loty kat. Super Maraton, Liga Okręgowa,
Mistrzostwie Okręgu Gołębi Młodych oraz Drużyna

gołębi rocznych nagrodzeni

zostaną: Mistrz, I i II V-ce Mistrz pucharami oraz 10 przodowników (dyplomy).
Najlepsze gołębie: w kategoriach A, B, C, D i M oraz z lotów ZELLAND 1- 2, lotniki
z największą ilością konkursów oraz młode z 3 konkursami, trzy pierwsze lotniki
w każdej kategorii otrzymają puchary.
5. Loty z miejscowości Zelland odbędą się w dniach:
➢ 02.07.2022r. – Zelland 1,
➢ 16.07.2022r. – Zelland 2
Loty Kat Super Maraton odbędą się w dniach:
➢ 02.07.2022r. BIERGES
➢ 17.07.2022r. DUNKIERKA
➢ 31.07.2022r. PARYŻ
Wypuszczenie gołębi z miejscowości Zelland planowane jest w

godzinach

porannych. Wkładanie gołębi na loty w kategorii maraton organizować należy
zgodnie z wytycznymi ZG (z dwudniowym wyprzedzeniem tj. w czwartki lub
przełożone na piątki ze względu na przewidywane złe warunki atmosferyczne,
koszowanie zakończyć do godz. 21.00). Koszty organizacji tych lotów zgodnie
z regulaminem lotowo-zegarowym Rozdział II pkt 2 h, zostaną

proporcjonalnie

rozłożone na każdy Oddział pobierając opłatę lotową od zgłoszonego gołębia na
dany lot. Wysokość opłaty lotowej ustalana jest na podstawie sumowania
planowanych

kosztów

transportu

wraz

z

opłatami

towarzyszącymi,

usług

konwojowania i wykonania list konkursowych.
6. Informujemy, że wzorem roku ubiegłego w dniu 02.07.2022r. ZG PZHGP
organizuje lot narodowy z Bierges. Regulamin lotu dostępny jest na stronie
internetowej

naszego

stowarzyszenia

(www.pzhgp.pl).

Sprawy

organizacyjne

związane z tym lotem zostaną omówione na zebraniu przedlotowym i podane
do wiadomości

za

pośrednictwem

strony

internetowej

Okręgu

w

terminie

późniejszym.
7. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2022 i latach
następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony
jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem
telefonu, zapięty na nodze gołębia.
8. Prosimy o przestrzeganie czasu przesyłania list konkursowych z odbytych lotów
konkursowych – zgodnie z zapisami Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP
(rozdział XII pkt.14) podległe jednostki są zobowiązane w terminie 14 dni od daty
odbytego lotu przesłać drogą elektroniczną sporządzone i zweryfikowane listy
konkursowe. Ponadto wszystkie Oddziały zobowiązane są do rzetelnej weryfikacji
wyników

lotowych

uzyskanych

przez

Hodowców.

W

tym

celu

Zarządy

poszczególnych Oddziałów powołują Komisje Weryfikacyjne, którym przewodniczy
Prezes Zarządu danego Oddziału (podstawa: rozdział XIII pkt. 4-6 w/w regulaminu).
Protokoły z ich prac należy przesłać do Okręgu razem z uzyskanymi wynikami.
9. Przypominamy, że od 2018 roku hodowca zgłaszający na spisach lotowych
gołębie

z

Oddziałowej

zagranicznymi
stosowne

obrączkami

dokumenty

jest

zobowiązany

świadczące

o

przedłożyć

nabyciu

tych

Komisji

gołębi

od

Hodowcy zagranicznego (oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub
pisemne potwierdzenie

nabycia

gołębia

zawierające

pieczątkę

klubu

zagranicznego). Gołębie, na które hodowca nie posiada w/w dokumentów nie
mają prawa uczestnictwa w lotach.
Za Zarząd Okręgu:
Sekretarz
Hubert Lewczak

Prezes
Dariusz Kowalski

