Z apraszamy

do nowego

Klubu Hodowców Gołębi
Wysokolotnych i Akrobatycznych
w strukturach Polskiego Związku HGRiDI
kontakt:

andrzej.liwczak@interia.pl

tel. 668 317 123

Informacje w skrócie dla zainteresowanych:
1. KHGWiA został zawiązany przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu. Na zebraniu założycielskim,
27.01.2013 r. podczas Wystawy Krajowej w Kielcach uchwalono zasady i regulaminy
lotów konkursowych oraz powołano Zarząd Klubu.








Skład Zarządu KHGWiA:
Przewodniczący Andrzej Liwczak - OZHDI Bielsko-Biała, tel. 668 317 123
V-ce przewod.
Andrzej Wojciechowski- DSHGRiDI Wrocław, tel. 509 507 384
Sekretarz
Antoni Oruba- DSHGRiDI Wrocław, tel. 602 504 582
Kierownik Lotów Mieczysław Sroka - OZHDI Bielsko-Biała, tel. 501 505 233
Członek zarządu Andrzej Niemczuk - SHGRiDO Zamość, tel. 662 450 790
Członek zarządu Michał Czuba - KZHGR Kraków, tel. 608 668 505
Członek zarządu Jan Furtacz- OZHDI Bielsko-Biała, tel.519 705 841

2. Klub ma na celu zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi ras wysokolotnych i
akrobatycznych, a przede wszystkim propagowanie umiejętności lotowych gołębi
tych ras, poprzez organizowanie lotów konkursowych i publikowanie najlepszych
wyników.
Klub stwarza też możliwość prezentowania dorobku swoich członków na
wystawach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w ramach Federacji
Europejskiej (EE).
3. Klub ma zasięg ogólnopolski. Może do niego należeć każdy hodowca, pod
warunkiem, że jest już zrzeszony albo zapisze się do dowolnej organizacji,
należącej do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza.
Do Klubu mogą należeć również hodowcy zagraniczni, zrzeszeni w organizacjach
Federacji Europejskiej.

4. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu powinny złożyć deklarację członkowską
oraz dokonać opłat klubowych ( 30 zł wpisowe i 70 zł składka roczna). Osoby
dotychczas nie zrzeszone, a zapisujące się w 2013 r. do dowolnie wybranej przez
siebie organizacji w Polskim Związku, będą zwolnione z części opłat klubowych ( na
ich wniosek w Deklaracji Członkowskiej )
5. Obecnie uchwalane zasady i regulaminy lotów konkursowych będą obowiązywać w
okresie przejściowym. Stwarzają one możliwość uczestnictwa w zawodach szerokiej
grupie zainteresowanych, m. innymi dzięki dopuszczeniu dowolnych obrączek, pod
warunkiem, że są numerowane i nieściągalne z nogi.
W miarę potrzeb będą zatwierdzane nowe regulaminy, specyficzne dla danej rasy lub
grupy ras.
6.Loty konkursowe są organizowane już w tym sezonie, od marca do listopada 2013 r.
7.Zarząd Klubu zaprasza miłośników ras wysokolotnych i akrobatycznych do
współpracy, niezależnie od doświadczenia czy stażu. Liczy się integracja i wspólny
cel – podziwianie wyczynów naszych pupili w przestworzach i pokazania tego na
szeroką skalę.
8. Załączniki do pobrania:
 Deklaracja Członkowska
 Zasady organizowania lotów konkursowych gołębi ras wysokolotnych i
akrobatycznych
 Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi wysokolotnych
 Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi akrobatycznych dla rasy: Roller
z Birmingham

Andrzej Liwczak
przewodniczący KHGWiA

