OKRĘGOWA WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH
RAKONIEWICE 2013
W dniach 21-22 grudnia 2013r. W Hali Widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach przy ulicy
Nowotomyskiej 8 odbędzie się Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Poznań.
Organizatorem wystawy jest Oddział 0284 Grodzisk Wielkopolski (Sekcja Wolsztyn).

Na wystawie będą obowiązywać następujące kategorie:

Kategorie Olimpijskie

– Kategoria Standard – samczyki:
Konkursy zdobyte w latach 2012 i 2013 – łącznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow.
100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku 2013
minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 750 kkm).
– Kategoria Standard – samiczki:
Konkursy zdobyte w latach 2012 i 2013 – łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow.
100 km i przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku 2013
minimum 30% obowiązującego kilometrażu (tj. 600 kkm).
– Kategoria Sport – A, B,C,D,E,F,G,H:
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w lotach 2012 i 2013 z list
konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. Kategorie F, G, H sklasyfikowane wg coefficjentu za
rok 2013.

KRYTERIA SPOTOWE
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• Okres jednego roku (rok wystawy tj. 2013)
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– Kategoria Sport – wyczyn
Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2012 i 2013 z
list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

Kategorie Okręgowe
– Kategorie „A” - loty od 100 do 400 km – 5 konkursów i przeleciały w 2 latach ponad 750
kkm
– Kategoria 'B” - loty od 300 do 600 km – 4 konkursowy i przeleciały w 2 latach ponad 1400
kkm
– Kategoria „C” - loty ponad 500 km – 3 konkursy i przeleciały w 2 latach ponad 1650 kkm
– Kategoria „M” - loty ponad 700 km – 2 konkursy i przeleciały w 2 latach ponad 1400 kkm
We wszystkich kategoriach okręgowych zgłoszony przez hodowcę gołąb musi mieć wyliczony
coefficjent wg przyjętego PZHGP wzoru.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Starannie wypełnione deklaracje z dokładnym oznaczeniem kategorii lotowej, prawidłowo
wypełnionym coefficjentem należy przesłać do dnia 30.11.2013 r. na adres

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Jarosław Szczepaniak
ul. Trzemeszeńska 8-10
62-200 Gniezno
mail: iaro@iaro.pl
tel. 605697412
Koszt wystawy jednego gołębia – 5 zł, płatne przy dostarczeniu gołębi.
Przyjmowanie gołębi odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. (tj. w piątek) w godzinach 16-20 w
hali widowiskowo- sportowej w Rakoniewicach przy ul. Nowotomyska 8.
Plan wystawy:
- Sobota 21 grudnia – uroczyste otwarcie o godzinie 11:00 i zwiedzanie do godziny 19:00.
- Niedziela 22 grudnia – zwiedzanie w godzinach 9:00 – 15:00.
Wydawanie gołębi nastąpi po zakończeniu wystawy.
Zarząd Okręgu zaprasza wszystkich wyróżnionych kolegów we współzawodnictwie
lotowym o Mistrzostwo Okręgu w poszczególnych kategoriach na uroczyste podsumowanie
sezonu lotowego oraz wręczenie trofeów, które odbędzie się 22.12.2013 r. (niedziela) o
godzinie 12:00.
Zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Oddziałów odbędzie się 22.12.2013 r. (niedziela) o
godzinie 14:00.
Prosimy o możliwie szybkie rozpropagowanie wystawy w Waszym Oddziale i serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w wystawie.

Na miejscu wystawy będą stoiska z akcesoriami hodowlanymi oraz stoisko gastronomiczne.
Przewidziana jest również aukcja wartościowych gołębi.
Pozdrawiamy hasłem
„Dobry Lot”
Za Zarząd Oddziału
Sekretarz
Zygmunt Maśnica

Prezes
Janusz Popiół

