Udany debiut KHGWiA w Klasie Sport na wystawach
===================================================================================

Jak już

informowaliśmy wcześniej czytelników, dzięki staraniom Klubu Hodowców
Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych gołębie lotne rywalizują na wystawach Polskiego Związku w
oddzielnej konkurencji - w Klasie Sport, począwszy od sezonu wystawowego 2014/2015.. Dotyczy to
wszystkich wystaw: lokalnych, regionalnych i krajowych. Szczegółowe informacje na temat wystawiania
gołębi rasowych w Klasie Sport można znaleźć na naszej stronie klubowej na Forum/ Sprawy klubu/
Prawie wszystko o klasie sport pod linkiem :
http://www.khgwia.fora.pl/sprawy-klubu,2/prawie-wszystko-o-klasie-sport-na-wystawach,88.html
W wielkim skrócie polega to na tym, że gołębie wystawiane w Klasie Sport zostają w pierwszej
kolejności poddane ocenie sędziowskiej, tak jak pozostałe na wystawie , z wpisaniem oceny punktowej
do Karty Oceny Gołębia. Ptaki, które otrzymają od sędziego wpis BO (bez oceny) zostają wyłączone z
dalszego postępowania. Nie dotyczy to ras nie posiadających zatwierdzonego wzorca w PZ (np. tippler
angielski, takla turecka itp.), ale uznanych i dopuszczonych do konkursów przez Klub, za zgodą Kolegium
Sędziów. Podstawowym kryterium uzyskiwania tytułów w Klasie Sport są osiągnięcia gołębi w lotach
konkursowych. Sędzia porównuje wyniki gołębi w danej rasie, wpisane w rubryce KLASA SPORT-WYNIK
w indywidualnych Kartach Lotów Konkursowych. Przy równych wynikach decyduje lepsza ocena z
Karty Oceny Gołębia , a w dalszej kolejności wskazanie sędziego. Klasa Sport sprawia hodowcom wiele
satysfakcji. Można powiedzieć 2w1. Gołębie zostają ocenione przez sędziego za eksterier, a
równocześnie prezentują swoje walory lotowe i rywalizują w Klasie Sport.
Tytuły przyznawane w Klasie Sport na wystawach:







Sportowy Mistrz Polski (SMP ) - odpowiednik Mistrza Polski w rasie (MP)
Kolekcje Klasy Sport - odpowiednik najlepszych Kolekcji od I- III
Zwycięski Lotnik w rasie (ZWL)- odpowiednik Zwycięzcy w rasie (ZW)
Wyróżniony Lotnik w rasie (WL) - odpowiednik Wyróżnionego w rasie (W)
Najlepszy Lotnik w rasie (NL) - odpowiednik Najlepszego w rasie (NR)
Najładniejszy w Klasie Sport (NKS) - dodatkowy tytuł uznaniowy dla gołębia z najwyższą
punktacją na Karcie Oceny Gołębia, spośród wszystkich gołębi wystawianych w Klasie Sport.


W minionym sezonie wystawowym na różnych wystawach gołębie ( i ich hodowcy) rywalizowały z
powodzeniem w Klasie Sport. Pierwsza taka wystawa z udziałem gołębi rasowych sportowych miała
miejsce w Kozach, zorganizowana przez OZHDI Bielsko-Biała, następne to w Sosnowcu, Krakowie,
Warszawie, Zamościu, Wrocławiu, Lublinie i oczywiście w Kielcach na Wystawie Krajowej.
I. Wystawa Krajowa w Kielcach w dniach 24 -25.01.2015 r.
Nie mogło zabraknąć klubowiczów na tej prestiżowej wystawie, którzy obstawili Klasę Sport na hali
wystawienniczej ( 55 ptaków w 6 rasach). Swoje gołębie zgłosili do rywalizacji sportowej hodowcy , a
zarazem członkowie naszego Klubu: Ryszard Nowak i Alek Budzyński- Zamojskie, Zygmunt Miazek i
Andrzej Liwczak- Roztoczańskie wys., Andrzej Liwczak – Serbskie wys. , Antoni Oruba i Alek Budzyński-

Wys. Budapesztańskie, Andrzej Wojciechowski – Tipplery angielskie, Jan Furtacz i Michał Czuba – Rollery
z Birmingham.
Zdobyte tytuły w Klasie Sport na wystawie w Kielcach :
1.Wyróżniony Lotnik w rasie Zamojski (WL)- hod. Ryszard Nowak
ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 49 min.
2. Wyróżniony Lotnik w rasie Roztoczański wysokolotny( WL) – hod. Zygmunt Miazek
ocena sędziowska 88 pkt., Wynik –Klasa Sport 10 godz. 58 min.
3. Najlepszy Lotnik w rasie Serbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak
ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.
4. Wyróżniony Lotnik w rasie Wysokolotny budapesztański ( WL) – hod. Antoni Oruba
ocena sędziowska 86 pkt., Wynik –Klasa Sport 14 godz. 35 min.
5. Najlepszy Lotnik w rasie Tippler angielski ( NL)- hod. Andrzej Wojciechowski
ocena sędziowska- b.o. (brak wzorca), Wynik –Klasa Sport 15 godz. 08 min.
6. Wyróżniony Lotnik w rasie Roller z Birmingham( WL) – hod. Michał Czuba
ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 11,7 pkt.
Nagrody-puchary dla zwycięzców zostały uroczyście wręczone w niedzielę, w Centrum Kongresowym
Targi Kielce. Wystawa Krajowa w Kielcach , podobnie jak w zeszłym roku była również okazją do
promowania naszego Klubu. Bogata ekspozycja- stoisko, woliery, tablica reklamowa i flaga klubowa
przyciągała zainteresowanych naszą działalnością. A jeden z członków naszego Klubu, Jan Zduniak
uatrakcyjnił wystawę pokazami swoich oswojonych gołębi akrobatycznych, połączonymi z magią i
iluzją . Jego występy przed publicznością odbyły się czterokrotnie ( po dwa w sobotę i niedzielę).
W sobotę wieczorem 18-tu członków naszego Klubu spotkało się
na Wieczorku Hodowcy,
zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Związku. Bogate menu oraz program artystyczny sprzyjały
integracji i wspólnej zabawie.
II. Wystawa w Kozach - OZHDI Bielsko-Biała w dniach 15-16.11.2014 r.
W odrębnej ekspozycji konkurowały 32 gołębie w Klasie Sport.
Zdobyte tytuły w Klasie Sport:
1. Zwycięzki Lotnik w rasie Zamojski ( ZWL)- hod. Aleksander Budzyński,
ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 3 godz. 00 min.
2. Najlepszy Lotnik w rasie Serbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.
3. Najlepszy Lotnik w rasie Roztoczański wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 20 min.
4. Najlepszy Lotnik w rasie Wysokolotny budapesztański ( NL) – hod. Aleksander Budzyński
ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 11 godz. 41 min.
5. Najlepszy Lotnik w rasie Roller z Birmingham ( NL) – hod. Jan Furtacz
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 9,6 pkt.
6. Najładniejszy w Klasie Sport (NKS) – hod. Andrzej Liwczak
gołąb rasy Serbski wysokolotny
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.

III. Wystawa w Sosnowcu w dniach 12-14.12.2014 r.
W ramach targów Expo Silesia w Sosnowcu, wśród 868 gołębi- 36 ptaków rywalizowało w Klasie Sport.
Były to: Rollery z Birmingham -8 szt. Janka Furtacza, Roztoczańskie wysokolotne i Serbskie wysokotne –
po 6 szt. Andrzeja Liwczaka, wysokolotne budapesztańskie – 8 szt. . Antoniego Oruby i 6 szt. Alka
Budzyńskiego oraz 2 szt. zamojskich też Alka Budzyńskiego. Gołębie otrzymały niezłe oceny sędziowskie
za eksterier, od 91 - 94 pkt.
Zdobyte tytuły w Klasie Sport na tej wystawie:
1. Zwycięski Lotnik ( ZWL) w rasie Wysokolotny budapesztański– hod. Antoni Oruba,
ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 14 godz. 35 min.
2. Najlepszy Lotnik ( NL) w rasie Serbski wysokolotny – hod. Andrzej Liwczak,
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.
3. Najlepszy Lotnik ( NL) w rasie Roztoczański wysokolotny– hod. Andrzej Liwczak,
ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 20 min.
4. Najlepszy Lotnik ( NL) w rasie Roller z Birmingham– hod. Jan Furtacz,
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 9,6 pkt.
5. Najładniejszy w Klasie Sport (NKS) – hod. Antoni Oruba,
gołąb rasy Wysokolotny budapesztański
ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 10 godz. 58 min.
IV. Wystawa w Warszawie w dniach 10-11.01.2015 r.
Na tej prestiżowej wystawie pokazano 1340 gołębi , a wśród nich dumnie prezentowały się gołębie
sportowe. Wystawcami gołębi biorących udział w lotach konkursowych byli: Janusz Rak, Antoni Oruba
(wysokolotne budapeszteńskie), Andrzej Wojciechowski (tipplery angielskie), Andrzej Liwczak
(
serbskie wysokolotne i roztoczańskie wys.) i Stanisław Kopczyński (tiplery zagłębiowskie).
Zdobyte tytuły w Klasie Sport na wystawie w Warszawie :
1. Najlepszy Lotnik w rasie Wysokolotny budapesztański ( NL) – hod. Antoni Oruba
ocena sędziowska 87 pkt., Wynik –Klasa Sport 10 godz. 55 min.
2. Najlepszy Lotnik w rasie Serbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak
ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.
3. Najlepszy Lotnik w rasie Roztoczański wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak
ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 20 min.
4. Najlepszy Lotnik w rasie Tippler angielski ( NL)- hod. Andrzej Wojciechowski
ocena sędziowska- b.o. (brak wzorca), Wynik –Klasa Sport 15 godz. 08 min.
ZA ZDOBYTE TYTUŁY W KLASIE SPORT klubowicze otrzymali ładne statuetki podczas uroczystości
wręczania nagród w niedzielę.
V. Wystawa w Zamościu w dniach 31.01.- 1.02.2015 r.
Hodowcy naszego Klubu wzięli czynny udział, zarówno w Klasie Sport jak i w tradycyjnych
ekspozycjach , ocenianych tylko pod względem eksterieru . Ponadto w 2 wolierach były wystawiane
gołębie jako pokaz.

Janusz Rak wystawił do oceny Zamojskie, gdzie zdobył miejsce na podium za kolekcję z wynikiem 370
pkt. Jako pokaz zaprezentował Roztoczańskie Wysokolotne, Zamojskie i Wysokolotne
Budapesztańskie. Dużo z tych ptaków brało udział w lotach konkursowych.
Janusz Chojnacki wystawił Zamojskie oraz Rollery z Birmingham w Klasie Sport i tu otrzymał tytuł
Najlepszy Lotnik za wynik 16,1 pkt. i z oceną 95 pkt.
Zygmunt Miazek wystawił Roztoczańskie Wysokolotne w Klasie Sport i otrzymał tytuł Najlepszy Lotnik
z wynikiem 10 godz.58 min. i 91 pkt.
Mieczysław Sroka zaprezentował stado Roztoczańskich Wysokolotnych jako pokaz.
Kolegów wspierał członek naszego Klubu Wojciech Sobieszczański.
VI. Wystawa w Wrocławiu w dniu 22.02.2015 r.
W Klasie Sport przyznano następujące tytuły w rasach:
- Wysokolotny Budapesztański – hod. Antoni Oruba , Najlepszy Lotnik ( NL )– 10 h 55 min
- Zamojski – hod. Ryszard Nowak, Najlepszy Lotnik ( NL )– 5 h 49 min
-Tippler Angielski – hod. Andrzej Wojciechowski - Najlepszy Lotnik (NL ) 15 h 08 min.
VII. Wystawa w Lublinie w dniach 14-15.03.2015 r.
Zdobyte tytuły w Klasie Sport na wystawie
1) Janusz Chojnacki
Rasa - Roller z Birmingham - Najlepszy Lotnik ( NL) - 16,1 pkt
2) Zygmunt Miazek
Rasa - Roztoczański Wysokolotny - Najlepszy Lotnik ( NL) -10 godz.58 min.
Na wszystkich wystawach z udziałem klubowiczów z KHGWiA były wyeksponowane stoiska klubowe
i woliery z gołębiami sportowymi , a wyłożone materiały reklamowe i gadżety zachęcały do
zapoznania się z nasza działalnością.
Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia naszej strony klubowej www.khgwia.pl , gdzie na
Forum / Galerie można obejrzeć fotki z naszych wystaw w Klasie Sport . Zachęcamy też do dołączania do
nas miłośników gołębi wyczynowych. Jest jeszcze wiele do zrobienia. W miarę przybywania nowych
członków do klubu zwiększa się ilość i jakość organizowanych lotów, a rywalizacja sportowa poszerza się
o nowe kategorie rasowe. Coraz większe wymagania stawiane gołębiom i hodowcom sprzyjać będą
racjonalnej selekcji. Zapraszamy więc do Klubu i do rywalizacji sportowej, zarówno podczas zawodów
jak i na wystawach. I pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji.

Andrzej Liwczak
Przewodniczący KHGWiA

