
ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS 

WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH 

 

 

1. Organizowanie lotów konkursowych powinno odbywać się na zasadzie uczciwości i ograniczonego 

zaufania. 

2. Kierownika Lotów powołuje Kolegium Sędziów. 

3. Kierowników Okręgów (w razie potrzeby) powołuje Kolegium Sędziów (na podstawie propozycji z 

oddziałów /okręgów) – zaufanych hodowców , najlepiej sędziów (lub asystentów),  z uprawnieniami 

do oceny na wystawach gołębi ras lotnych  . 

4. Obserwatorami  lotów  konkursowych   mogą być tylko hodowcy zrzeszeni w PZHGRIDI,  z 

oddziałów /okręgów, najlepiej tacy, którzy hodują rasy wysokolotne i akrobatyczne oraz zgłoszą chęć 

organizowania lotów konkursowych. Ponadto: 

-  zapoznają się i podpiszą znajomość obowiązujących regulaminów 

- do końca okresu przejściowego zdadzą stosowne egzaminy przed komisją Kolegium Sędziów 

- będą prowadzić obserwacje  na zasadzie wymiany pomiędzy innymi hodowcami-obserwatorami , 

bez obciążania się kosztami np. dojazdu. 

5.Obserwatora każdorazowo wyznacza Kierownik Lotów /Kierownik Okręgu, w porozumieniu z 

osobami zainteresowanymi. 

6.W zawodach konkursowych mogą brać udział tylko hodowcy zrzeszeni w  strukturach PZHGRiDI, 

będący jednocześnie członkami Klubu. 

7. Obrączki u gołębi konkursowych mają być odpowiedniego rozmiaru, rozprowadzane przez Polski 

Związek. Dopuszcza się w okresie przejściowym obrączki inne, pod warunkiem ,że mają one czytelne 

numery i są nieściągalne z nogi .  

8.Stado konkursowe składa się z  gołębi tej samej rasy, w ilości od 3 do 24 szt. (chyba , że regulamin dla 

danej rasy stanowi inaczej) 

9. Loty konkursowe organizowane są od marca do listopada. Hodowca może uzyskać zgodę na  

przeprowadzenie kilku konkursów w  jednym dniu, pod warunkiem ,że w każdym wezmą udział inne 

gołębie, a stada konkursowe nie będą latać równocześnie.    

10. Termin przeprowadzenia  konkursu zatwierdza Kierownik Lotów/ Kierownik Okręgu na  wniosek 

hodowcy,  po wyznaczeniu obserwatora /obserwatorów . Kartę Zgłoszenia wysyła hodowca  

Kierownikowi  w terminie do 7 dni przed planowanym lotem konkursowym.  

   Dopuszcza się, za zgodą Kierownika, zgłoszenie lotu konkursowego nawet na dwa dni przed 

terminem i wtedy Kartę Zgłoszenia trzeba wysyłać niezwłocznie drogą elektroniczną. Ewentualną 

rezygnację z przeprowadzenia konkursu hodowca zgłasza na tyle wcześniej, by można było odwołać 

obserwatora. W przeciwnym razie musi się on liczyć z ewentualnym pokryciem kosztów np. dojazdu. 

11.Stado konkursowe może być wypuszczane  do lotu w dowolny sposób i w przeciągu 5 minut musi 

znaleźć się w powietrzu..  

   Podczas trwania konkursu  nie można w żaden sposób zmuszać gołębi do przedłużenia lotu. 

12.Hodowca  powinien zapewnić obserwatorowi właściwe warunki do nadzorowania przebiegu lotu  i 

musi być obecny w czasie trwania konkursu. 

13. Kierownik Lotów, Kierownik Okręgu, członkowie Zarządu oraz inna osoba wyznaczona przez 

Kierownika Lotów - mają prawo skontrolować przebieg konkursu bez  uprzedzenia. Do władz Klubu 

należy ostateczna interpretacja Regulaminu w sprawach spornych. 

14. Obowiązki obserwatora: 

-  przed lotem konkursowym sprawdza prawidłowość obrączek gołębi oraz spisuje ich numery  

- przegląda stado pod względem rasowości. W wątpliwych przypadkach wpisuje to do protokołu, robi 

zdjęcia i wysyła wraz z protokołem do Kierownika w celu weryfikacji. 

 - zawiadamia  niezwłocznie, telefonicznie lub e-mailem Kierownika  o starcie gołębi oraz o  

zakończeniu lotu konkursowego 

- w sposób nieprzerwany nadzoruje przebieg lotu, prowadząc na bieżąco zapisy w Protokole z Lotu 

Konkursowego 

- po zakończeniu konkursu sprawdza numery obrączek gołębi, które powróciły z lotu  

- wysyła wypełniony i podpisany Protokół (oryginał) do Kierownika , w terminie   do 7 dni. 

15. Kierownik Lotów/ Kierownik Okręgu jest zobowiązany prowadzić listy rankingowe z wynikami 

zawodów dla poszczególnych ras , osobno w kategorii gołębi młodych i gołębi dorosłych.  

   Gołębie młode mogą brać udział w lotach konkursowych gołębi dorosłych         

                                                                                            

                                                                                                                               Zarząd  KHGWiA 


