
Wytyczne dla punktów wkładań 

 

  W związku z opóźnieniem rozpoczęcia sezonu lotowego spowodowanego 

przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19, wprowadza się  zmiany w pkt 8 Regulaminu Współzawodnictwa 

Lotowego o Mistrzostwo Okręgu PZHGP w Gorzowie Wielkopolskim w lotach 

gołębi dorosłych i młodych w 2020 roku (Komunikat okręgu nr 1/2020):   

- kat. E gołębi dorosłych – mistrzostwo punktowe okręgu, ze spisu 50 szt. gołębi 

liczone będzie z 13 lotów odbytych w terminie od 16.05.2020 do 02.08.2020. 

W pozostałej części pozostawia się zapisy bez zmian. 

- kat. M"Maraton" – wykreśla się lot z miejscowości Bergen op. Zoom w terminie 

13.06.2020. W pozostałej części pozostawia się zapisy bez zmian. 

 

 Przejazd kabiny odbywał się będzie po następującej trasie:  

- MyślibórzDębno Chojna. 

Adresy punktów wkładań: 

 Punkt koszowania gołębi w m. Dębno, ul. Baczewskiego 20, 74-400 Dębno; 

 Punkt koszowania gołębi w m. Myślibórz, ul. Wschodnia 2, 74-300 Myślibórz: 

 Punkt koszowania gołębi w m. Chojna, ul. Andersa (hangar), 74-500 Chojna. 

 Należy pamiętać, że odbioru technicznego zegarów należy dokonać  

przed sezonem lotowym. 

 przyporządkowania gołębi dorosłych należy drukować w następujący sposób:  

- pierwsze przyporządkowanie wydrukować przed rozpoczęciem wkładania 

gołębi na pierwszy lot konkursowy; 

- w trakcie trwania sezonu lotowego po każdej zmianie obrączki elektronicznej 

należy dokonać wydruku przyporządkowania (załączając  do dokumentacji 

polotowej),  

- pierwsze przyporządkowanie gołębi spakować w osobnych kopertach nie 

mieszając z dokumentacją lotową i przekazać W-ce Prezesowi  

ds. organizacji lotów. 

 zamknięcie zegarów odbywać się będzie w czasie trwania wkładania gołębi na 

lot, otwarcie zegarów - przy lotach z odległości do 700 km godz. 18:00. 

         Z lotów  z miejscowości powyżej 700 km (Bergen op Zoom) daty, godz. 

koszowania i otwarcia zegarów podane zostaną w późniejszym terminie. 

W przypadku nie zakończenia konkursu w pierwszym dniu trwania lotu otwarcie 

zegarów odbędzie się w dniu następnym o godz. 18.00. 

 dokumentację lotową (zabezpieczoną w opisanych kopertach - nazwa sekcji, 

data, numer i miejscowość lotu) dla W-ce Prezesa ds. organizacji lotów  

kol. Daniela Andrzejewskiego tj: oryginały list startowo–zegarowych, protokół 

komisji lotowo-zegarowej i przyporządkowania gołębi,  

nie wysyłać poprzez Pocztę Polską !!!, lecz przekazywać kierowcy  

do kabiny  (tydzień po każdym locie) w dniu załadunku gołębi  

na poszczególnych punktach wkładań. 



 Kopię tej dokumentacji wysyłać natychmiast w następnym dniu po locie  

do rachmistrza oddziałowego przesyłką poleconą na adres:  

Adam KOCEL,  

ul. Osiedle Słowiańskie 7C/3 

69-210 Lubniewice  

 W celu uniknięcia nieprawidłowości na punktach wkładań, związanych  

z zabezpieczaniem dokumentacji lotowej: 

- protokoły komisji lotowo-zegarowej; 

- listy startowo-zegarowe;  

- wydruki z ESK; 

- pieczęcie komisji lotowo-zegarowej; 

urządzeń ESK: 

- anteny matki; 

- klucze kodowe przynależne do poszczególnych ESK,  

Zarząd Oddziału w  oparciu o Regulamin Lotowo-Zegarowy nakazuje aby w/w 

dokumenty, pieczęcie, urządzenia, w trakcie trwania sezonu lotowego 

obowiązkowo były zabezpieczone przez Komisje Zegarowe  

w skrzyni przystosowanej do dokładnego jej zamykania i plombowania.  

Klucz do skrzyni po jej zamknięciu przechowuje Przewodniczący Komisji 

Zegarowej lub jego zastępca, plombownicę jeden z członków Komisji 

Zegarowej. W przypadku kiedy nie ma możliwości pozostawienia skrzyni  

na punkcie wkładań odpowiedzialnym za  zabranie i zabezpieczenie skrzyni jest 

Przewodniczący Komisji Zegarowej / zastępca przewodniczącego. 

Rozplombowanie i otwarcie skrzyni odbywa się komisyjnie w obecności komisji 

zegarowej.  

 Wszystkie gołębie koszowane na lot muszą obowiązkowo posiadać znacznik  
z numerem telefonu lub naklejkę z numerem telefonu na obrączce 
elektronicznej. 

 

 

 


