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                                                                                            Wszystkie Oddziały PZHGP
                                                                                                Okręgu Bielsko-Biała

REGULAMIN LOTU GOŁĘBI MŁODYCH Z PYRZYC
20 WRZEŚNIA 2014r.

1. Warunki uczestnictwa:

      a. W locie uczestniczyć mogą hodowcy zrzeszeni w PZHGP Okręg Bielsko-Biała.

      b. Gołębie młode biorące udział w locie muszą być zgłoszone w sezonie lotowym 
   2014 w macierzystym Oddziale.

2. Organizacja:

       a. Koszt zgłoszonego gołębia 5 zł. od sztuki.
            
                      b. Zgłoszenie ilości gołębi wraz z opłatą należy dokonać do 12.09.2014r.

          c. Gołębie będą koszowane w macierzystych Oddziałach z zachowaniem Regulaminu
   Lotowo-Zegarowego, po zatwierdzeniu punktów wkładań przez organizatora lotu.

                      d. Nastawianie i otwieranie zegarów j/w.

           e. Obrączki kontrolne zabezpieczą Oddziały we własnym zakresie.
               
                       f. Zarządy Oddziałów dostarczą zakoszowane gołębie w wyznaczone miejsca wskazane
                          przez organizatora lotu wraz z kopią list startowo-zegarowych w celu załadunku do kabiny
                          transportowej.
                          Termin i miejsca zostaną podane oddzielną informacją po zgłoszeniu gołębi na lot.

                      g. Zarządy Oddziałów dostarczą do rachmistrzów oddziałowych materiały źródłowe  
                          celem wprowadzenia ich do programu obliczeniowego. Następnie w ciągu 3 dni  
                          po odbytym locie dostarczą je w formie elektronicznej na adres Okręgu, e-mail
                          pzhgpbbokreg@interia.eu.
                          Rachmistrz okręgowy sporządzi okręgową listę konkursową na podstawie której zostaną 
                          wyliczone najlepsze serie /suma szybkości pięciu gołębi w serii/.
                          Współrzędne geograficzne Pyrzyc to 53°08’53’’ N i 14°53’05’’ E.        

                       h. Seria 10/5, ilość serii jednego hodowcy nieograniczona.                   

i. Lista konkursowa i serie będą umieszczone na stronie internetowej Okręgu.

j. Na wniosek organizatora lotu zarządy Oddziałów udostępnią materiały źródłowe.

k. Każdy Oddział zgłosi do organizatora lotu 5 najszybszych gołębi oraz 
                              5 najlepszych serii w ciągu 30 min. od przybycia /hodowca, nr gołębia i czas przybycia/:

                              Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów, Strumień - Kawaler Krzysztof tel. 503107469,
                              Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim - Baranowski Sylwester tel. 606620793,
                              Andrychów, Maków, Wadowice, Zator - Kozioł Paweł tel. 602335900,
                              Lipowa, Węgierska Górka, Żywiec - Szymik Henryk tel. 604240900.



   3. Nagrody:

                        a. Nagrody zostaną podane w odrębnym komunikacie.
           
                        b. Na nagrody zostanie przeznaczony cały dochód z opłaconych gołębi, po opłaceniu
                            wszystkich kosztów.
         

 c. Na nagrody w rywalizacji będzie przeznaczone 60% kwoty na serie oraz  40% na
       najszybsze gołębie.                       

                    
                        d. Nagrody zostaną wręczone na wystawie okręgowej w 2014r.

4. Organizator lotu zastrzega sobie wnoszenie poprawek i interpretacji niniejszego Regulaminu.

               


