
 

REGULAMIN 
 WSPÓŁZAWODNICTWA  LOTOWEGO  O MISTRZOSTWO  

REGIONU  IV  KRAKÓW  PZHGP 
 W 2021 ROKU 

 
§1 

 
Do udziału we współzawodnictwie lotowym  na szczeblu Regionu IV Kraków  na dystansach 
lotowych określonych w kategoriach: 

 
 
- Mistrzostwo - zespół lotników  

 

- Intermistrzostwo - wg. reg do MP 

 

- GMP – Generalne Mistrzostwo Polski; 

 

- kat. A – krótki dystans 
 
- kat. B – średni dystans 

 
- kat. C – długi dystans 
 
- kat. M – Maraton 
 
 

- Mistrzostwo gołębi młodych  
 
 

uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem. 
 

§2 
 

Hodowca biorący udział w niniejszych współzawodnictwach regionu składa w macierzystym oddziale 
spisy gołębi dorosłych zgodnie z Regulaminem do GMP oraz Regulaminem do Mistrzostw Polski w 

Kategoriach. 
 
Na adres pzhgpregion4krakow@wp.pl okręgi prześlą: 
 

a) w terminie jak do ZG PZHGP  czyli do 23 kwietnia 2021 roku w formie elektronicznej 

wygenerowane z programów obliczeniowych spisy gołębi hodowców  wraz z planem 
lotów oddziałów oraz spisy Derby dwuletnie  

b) w terminie do 14 maja 2021 roku w formie elektronicznej  wygenerowane z programu 
obliczeniowego   spisy zespołów lotników składające się z 10-ciu gołębi 

c) w terminie jak do MP  czyli do 04 sierpień 2021 roku wygenerowane spisy Młode 
2021 w formie elektronicznej  

 
 
 
 
 

§3 

Plany lotów i listy konkursowe należy wykonać zgodnie z Regulaminami ZG PZHGP. 

 
 

§4 
 
W mistrzostwie gołębi młodych : 
 
Okręgi kompletują  całą dokumentację Lotową Gołębi Młodych  oraz tą dokumentację  weryfikują . 

Odpowiadają za sprawdzenie dokumentacji, i podają tylko do regionu wyniki gołębi młodych.  
 
W planie lotów gołębi młodych do MP i Regionu mają być wskazane  4 loty do 400 km   
w  Mistrzostwie Gołębi Młodych można korzystać tylko z listy oddziałowej 
 



§5 
 
Regulamin niniejszy jest ściśle powiązany z obowiązującymi  regulaminami : 
 Lotowo – Zegarowym ,  Lotowym o Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych  ,   oraz Regulaminem  

Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski  w kategoriach, GMP, DERBY  - wydanymi przez 
Zarząd Główny PZHGP.  
 

Przypomina się, że zgodnie z regulaminem lotowo - zegarowym - listy konkursowe 
każdego szczebla (oddział, rejon czy okręg) mają być wykonane do dwóch tygodni od 
daty lotu i wysłane drogą elektroniczną do okręgu (ostateczna data przetworzenia lotu 
ma się mieścić w dwóch tygodniach od dnia lotu) 
 

§6 

 
Po zakończeniu lotów objętych planem tego współzawodnictwa hodowca zgłasza najszybsze serie 
gołębi w  kategoriach: A, B, C, M,  GMP, Derby ,  młodych oraz  wygenerowane z programu 
obliczeniowego zestawienie konkursów lotników do współzawodnictwa zespołu lotników Regionu IV 
Kraków 
 
Kategoria współzawodnictwa Zespołu Lotników  Regionu IV Kraków - Hodowca sumuje 

wszystkie konkursy, zdobyte przez 10 gołębi, wytypowanych jak w §2 c)  niniejszego regulaminu   

 
W przypadku równej ilości konkursów o miejscu decyduje suma pkt do GMP wszystkich zdobytych 
konkursów. 
 
 

§7 

 
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszych współzawodnictwach  przez 
hodowców po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją  
 
Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. 
 

§8 
 
Zarządy okręgów po otrzymaniu wyników z Oddziałów prześlą je drogą elektroniczną na adres  
 

pzhgpregion4krakow@wp.pl 
 

w terminie do 30 września 2021 roku , bez ograniczeń wyników w poszczególnych kategoriach, 

a po dokonaniu  wewnętrznej weryfikacji sporządzają zestawienia ostateczne  zbiorcze dla każdej 
kategorii wraz z Zespołem lotników 
 
 
Na posiedzenie weryfikacyjne dotyczące wyników gołębi dorosłych  w sezonie 2021 rok - 
zarządy okręgów przywiozą - wydruki z programu obliczeniowego najlepszych trzech 
drużyn zespołu lotników z danego okręgu ,kopie potwierdzeń wypuszczenia gołębi, kopie 

spisów zespołów lotników składające się z 10-ciu gołębi  oraz kopie planów lotów  
 
 
Wstępne wyniki Gołębi Młodych   w wersji elektronicznej bez ograniczeń  - Okręgi prześlą do 
Regionu na wskazany adres elektroniczny regionu  w terminie do 10 październik   2021 roku.  
 

 
WSTĘPNE  WYNKI GOŁĘBI DOROSŁYCH UKAŻĄ SIĘ PO 1 .X .2021 ROKU PO 
PRZEPROWADZONYCH WERYFIKACJACH OKRĘGÓW I PRZESŁANIU INFORMACJI O 

EWENTUALNYCH ZMIANACH ! 
 
 
Termin wstępnego zebrania weryfikacyjnego  współzawodnictwa gołębi dorosłych oraz  

młodych  USTALI SIĘ ODRĘNYM KOMUNIKATEM  
 
 
 

§9 
 

W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie: 
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1. Zespół lotników  Region IV Kraków - 3 mistrzów i 50 przodowników 

2. kat. A – 3 mistrzów i 50 przodowników; 

3. kat. B – 3 mistrzów i 50 przodowników; 

4. kat. C – 3 mistrzów i 50 przodowników; 

5. kat. M – 3 mistrzów i 50 przodowników; 

6. kat. GMP – 3 mistrzów i 50 przodowników; 

7. Mistrzostwo Gołębi Młodych  – 3 mistrzów i 50 przodowników 

8.  Intermistrzostwo - 3 mistrzów i 50 przodowników 

 

§10 
 

Nagrody:  
 
Mistrzowie  i po 7 przodowników w każdym współzawodnictwie  -  puchary i dyplomy 
Przodownicy pozostali    – tylko dyplomy.  

 
§11 

 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  14-04-2021  roku  
Regulamin opracowała Komisja Lotowa Regionu IV Kraków wraz z Zarządem Regionu IV.  
 
 

§12 
 
Wszystkie niezbędne informacje dodatkowe, komunikaty, rozporządzenia Region IV zamieszczać 

będzie na stronie internetowej   www.pzhgpregion4krakow.bloog.pl 

 

 
 
 
Podpisali:   
 
 
Komisja Lotowa Regionu IV Kraków 

 
Przewodniczący Komisji Lotowej Regionu IV Kraków –  Andrzej Warchoł  
 
Przewodniczący Regionu IV Kraków –  Tomasz Osiński 
 

http://www.pzhgpregion4krakow.bloog.pl/

