REGULAMIN

REGULAMIN LOTÓW KONKURSOWYCH

LOTÓW KONKURSOWYCH GOŁĘBI

GOŁĘBI RAS WYSOKOLOTNYCH

RAS WYSOKOLOTNYCH
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie wielu innych
przepisów

konkursowych

oraz

doświadczeń

hodowców

gołębi

wysokolotnych w naszym kraju. Jest to jego wstępne opracowanie, a więc
posiadające jeszcze wiele niedoskonałości, które podczas nabywania
doświadczenia będą niwelowane, a całość udoskonalana.

SPIS TREŚCI:

1. Nabywanie uprawnień sędziego konkursowego
2. Ogólne zasady lotów
3. Lot konkursowy
4. Karta zgłoszeniowa stada gołębi
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5. Protokół z lotu

1.

OGÓLNE ZASADY LOTÓW

NABYWANIE UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO KONKURSOWEGO

W związku z brakiem sędziów konkursowych w naszym kraju
proponuje się wyznaczanie, na okres dwóch lat, obserwatorów z kręgu
hodowców naleŜących do PZHGRiDI w danym rejonie. Powinny to być
osoby godne zaufania oraz przeszkolone w zakresie regulaminu lotów.

1. Organizatorem lotów jest PZHGRiDI i tylko członkowie zrzeszeni w
nim mogą brać udział w tym przedsięwzięciu.
2. Termin lotów ustala kierownik lotów w porozumieniu z hodowcami
biorącymi udział w zawodach.

Hodowcy ci muszą odbyć pięć szkoleniowych obserwacji lotów, co

3. Loty odbywają się od maja do października kaŜdego roku.

powinno zostać udokumentowane przez kierownika okręgu w indeksie

4. W

kandydata na sędziego. Po przejściu powyŜszego staŜu kandydat ma

lotach

konkursowych

mogą

brać

udział

tylko

gołębie

zaopatrzone w obrączki rozprowadzane przez PZHGRiDI.

prawo przystąpić do egzaminu z wiedzy teoretycznej przed komisją

5. Stado powinno składać się z mini. 3 a maks. 6 gołębi jednej rasy

sędziowską na wystawie krajowej lub okręgowej. O planie przystąpienia do

bez ograniczeń wiekowych (co w późniejszym okresie moŜna

ww. egzaminu powinno zostać poinformowane Kolegium Sędziów z

wzbogacić

minimum trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

konkursy).

o

przedział

wiekowy,

co

dodatkowo

urozmaici

Kierownikami okręgów powinni być sędziowie posiadający licencję

6. Hodowca winien czytelnie wypełnić druk zgłoszenia i złoŜyć go w

sędziego konkursowego jak równieŜ sędziego do oceny pokrojowej gołębi

siedzibie oddziału na 2 tygodnie przed planowanymi lotami a o

wysokolotnych. Co jest waŜne ze względu na późniejsze kwestie

ewentualnych zmianach poinformować obserwatorów w dniu

rozstrzygania sporów dotyczących skarg i zaŜaleń odnośnie nierasowości

konkursu. JeŜeli hodowca rezygnuje z lotu konkursowego winien

gołębi ze stad lotnych biorących udział w konkursach. PoniewaŜ w chwili

zgłosić to minimum 3 dni przed konkursem lub gdy zaistnieją

obecnej nie posiadamy w naszym kraju sędziów konkursowych ani tym

okoliczności nagle telefoniczne nawet w dniu lotu do kierownika

bardziej kierowników okręgów, proponuje się, aby na sezon lotowy 2009

okręgu by okręg nie ponosił zbędnych kosztów.

kierowników wytypowała grupa hodowców gołębi wysokolotnych w danym
oddziale PZHGRiDI. Kandydaturę osoby ubiegającej się o stanowisko
kierownika okręgu naleŜy zgłosić do akceptacji Kolegium Sędziów. Osoba
ta musi być zrzeszona w lokalnym oddziale PZHGRiDI oraz posiadać

7. Hodowca na czas zawodów nie powinien zapraszać osób
postronnych bez zgody obserwatorów.
8. Winien równieŜ zapewnić godziwe warunki do prowadzenia
obserwacji musi być obecny w czasie trwania konkursu.
9. Po zakończeniu lotu musi umoŜliwić sprawdzenie toŜsamości

uprawnienia do oceny gołębi na wystawach.
2.

gołębi wchodzących w skład stada konkursowego.

3.

LOT KONKURSOWY

10. Dopuszczalna jest zmiana składu stada konkursowego do 50%
przed rozpoczęciem lotu podając przyczynę i numery obrączek

1. Stado do lotu konkursowego powinno składać się z maks. 6 a mini.

gołębi ze stanu rzeczywistego.
11. Kierownik oddziału ma prawo kontrolować przebieg konkursu i o
ewentualnych uchybieniach powiadamia komórkę nadzorującą

z 3 gołębi tej samej rasy.
2. Czas trwania lotu konkursowego zaczynamy mierzyć w momencie
startu ostatniego ptaka.

konkursy w całym kraju.
12. Protokół z lotu konkursowego sporządzają obserwatorzy w oparciu

3. Pomiaru czasu dokonuje komisja (2 obserwatorów) i ci sami

o regulamin lotów, potwierdzaj pieczątką oraz podpisem swoim i

obserwatorzy dokonują oceny punktowej lotu w arkuszu

hodowcy, u którego odbył się konkurs.

konkursowym danego stada.

13. Obserwatorzy składają protokół kierownikowi okręgu a kierownik

4. Czas lotu mierzymy do momentu, gdy w powietrzu zostaną

przekazuje go do zwierzchnictwa. Kierownik okręgu musi dokonać

minimum 3 gołębie ze stada konkursowego. W chwili, gdy w

przekazania protokołów konkursowych w miesiąc po zakończeniu

powietrzu zostają 2 gołębie lot przerywamy i zamykamy protokół z

sezonu lotów konkursowych.

lotu.

14. Do rankingu lotów wchodzą 3 najlepsze pod względem punktacji

5. Stado konkursowe moŜe być zmuszone do lotu w dowolny sposób,
lecz gdy wszystkie ptaki znajdą się w powietrzu to hodowca ani

loty konkursowe.
15. Po dokonaniu zestawień zarząd PZHGRiDI publikuje wyniki na

osoby trzecie nie mogą tego robić.
6. gołębie w stadzie konkursowym powinny latać jak najbliŜej siebie,

łamach biuletynu.

nie rozpraszać się tak, aby pozostawały w polu widzenia.
7. JeŜeli stado lotne nie uniosło się na duŜą wysokość i nie znikło a
odsuwa się o zniknięcia na boki to pomiar czasu naleŜy zatrzymać
do momentu, gdy minimalna wymagana ilość (3 sztuki) gołębi
znajdzie się w polu widzenia. JeŜeli stado konkursowe w
minimalnej liczbie nie zbierze się w ciągu 30 minut lot konkursowy
kończymy wpisując w rubryce uwagi zaistniałą sytuację. Za kaŜdą
minutę lotu przyznajemy 1 punkt.
4.

5.

8. Za lot w całkowitym zakryciu uznajemy taką wysokość gdzie stado

15. Czasem regulaminowym nazywamy czas podsumowany po
odjęciu przerw w pomiarze oraz podziałów za powrót do stada

lotne nie jest widoczne gołym okiem.

konkursowego na niskiej wysokości. Czas regulaminowy oraz

9. Za lot w całkowitym zakryciu przyznajemy 2 punkty za kaŜdą

punkty za lot w zakryciu zsumowane stanowią punktację stada

minutę lotu na tej wysokości.
10. Aby stado otrzymało dodatkowe punkty wszystkie gołębie biorące

konkursowego.
16. JeŜeli stado konkursowe lata tak długo, Ŝe zastaje je zmrok i nie

udział w konkursie muszą być na tej samej wysokości, czyli

ląduje przy sztucznym oświetleniu, to za czas zakończenia lotu

wszystkie w zakryciu.
11. JeŜeli natomiast część stada konkursowego jest widoczna gołym

uwaŜamy moment ostatniego kontaktu wzrokowego i w protokóle

okiem, a reszta w zaniku, nie zaliczamy lotu w zaniku i nie

lotu, w rubryce: uwagi odnotowujemy zaistniałą sytuację. A więc

przyznajemy dodatkowych punktów.

loty konkursowe naleŜy rozpoczynać jak najwcześniej, aby uniknąć

12. JeŜeli stado konkursowe przebywa w zakryciu ponad 1 godzinę, to

takich incydentów.
17. Po zakończeniu lotu konkursowego hodowca ma obowiązek

obserwatorzy mają prawo uŜyć lornetki, w celu stwierdzenia
połoŜenia stada konkursowego. Jest to konieczne w przypadku,

okazać ptaki ze stada konkursowego w celu sprawdzenia

np.: zamojskich, które potrafią latać w zakryciu dłuŜej niŜ 1

zgodności numerów obrączek podanych w zgłoszeniu ze stanem

godzinę. Kiedy obserwatorzy w czasie 30 min. nie są w stanie

rzeczywistym. Nie naleŜy tego robić przed lotem ze względu na

odnaleźć minimalnej wymaganej liczby gołębi ze stada

spłoszenie ptaków.

konkursowego (czyli 3 sztuk) to maja prawo zakończyć lot
Niniejsze zasady w miarę nabierania doświadczeń przez Hodowców i

konkursowy opisując zaistniałą sytuację w rubryce: uwagi.

Organizatorów lotów konkursowych będą modernizowane.

13. Gdy zaistnieje sytuacja, Ŝe stado konkursowe wejdzie, wzleci
wysoko aŜ do zakrycia, a po jakimś czasie pojawi się z boku na
bardzo niskiej wysokości, to czas nieobecności stada dzielimy na

Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia.

połowę i nie przyznajemy punktów za lot w zakryciu;
odnotowujemy to w protokóle lotu (wpis w rubryce: lot w zakryciu).

Kraków dnia 18 kwiecień 2009 r.

14. Czasem łącznym nazywamy czas mierzony od startu do lądowania
Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R. i D.I.

stada konkursowego.
6.

7.

PROTOKÓŁ Z LOTU STADA KONKURSOWEGO

KARTA ZGŁOSZENIA STADA GOŁĘBI DO LOTU
KONKURSOWEGO

Z DNIA ……………………………………….

......................................................

Godzina startu:
…………..
Czas lotu w
zaniki od - do

Oddział

Imię i nazwisko

……………………………………………

Godzina
zakończenia
konkursu: ……………
Minuty

Punkty

Nr lotu

Czas łączny
……………………
Przerwy
w
pomiarze czasu
od - do minuty

Czas regulaminowy
…………………………

Uwagi

……………………………………………
Adres i telefon
Data

Stado lotne gołębi rasy

……………………………………………………………………
Lp.

Numer obrączki

Barwa

Uwagi

1.
2.

Suma

3.

Obserwatorzy

1.

Wynik końcowy
w punktach …………..
Podpis hodowcy

Sędziowie

2.

…………………………

4.
5.

WyraŜam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez PZHGRiDI

6.
7.

Miejscowość…………………………

9.
Data……………………………
WyraŜam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez PZHGRiDI
…………………………………………
Podpis Przewodniczącego Komisji

8.

9.

