Tarnobrzeg 16.03.2014r.

Komunikat
Zarządu Okręgu PZHGP w Tarnobrzegu.

W załączeniu :
1. Uchwała WZD Okręgu w sprawie współzawodnictwa o Mistrzostwo Okręgu na 2014r.
2. Wytyczne Zarządu Okręgu w sprawie obiegu dokumentacji lotowej.
3. Należne opłaty do Okręgu za 2014r.

Uchwała Nr.2 / 2014r
Walnego Zebrania Delegatów w sprawie:
Przyjętych kategorii współzawodnictwa okręgu na 2014r.
1. Kategorie : A , B ,C ,D ,M , GMP, Młode Sport – na zasadach jak do Mistrzostw Polski.
2. Kategorie Specjalne :
a) Dalekodystansowa – 5 lotów z ponad 500km, zalicza się 5 pierwszych gołębi z list
dopuszczonych przez Regulamin Lotowo – Zegarowy ze zgłoszonej do Mistrzostwa
Polski 50-tki suma coef.
b) Open – 5 pierwszych gołębi z lotów z list jak wyżej w następujących kategoriach :
3 loty – kat A, 3 loty – kat B, 2 loty – kat C, 1 – lot kat M, z 50-tki jak do GMP suma
coef.
c) Super Mistrz Okręgu : 5 najlepszych samczyków, 5 najlepszych samiczek, 5
najlepszych roczniaków . Liczy się suma konkursów gołębi z list jak wyżej z
wszystkich zgłoszonych gołębi – przy równej ilości konkursów decyduje suma coof.
d) Kategoria współzawodnictwa Zespołu Lotników o Mistrzostwo Okręgu – spisujemy
10 gołębi ( z spisu do GMP) – wygrywa drużyna która zdobędzie najwięcej
konkursów z 11 list konkursowych do GMP , przy równej ilości konkursów –
decydują punkty jak do GMP

e) Mistrzostwo gołębi rocznych – 5 najlepszych gołębi z całego spisu ze wszystkich
lotów bez względu na płed, - o zwycięstwie decyduje suma uzyskanych konkursów,
w przypadku równej ilości konkursów o zwycięstwie zadecyduje suma coof,
3. Kategoria najlepsze lotniki :
a) Najlepszy dorosły samczyk
b) Najlepsza dorosła samica
c) Najlepszy roczny samczyk
d) Najlepsza roczna samica
e) Najlepszy młódek bez podziału na płed

O kolejności decyduje ilośd zdobytych konkursów , przy równej ilości konkursów większe kkm.
Zgodnie z informacją złożoną na WZD przez Zarząd Okręgu przypomina się o konieczności
przesłania drogą elektroniczną : 50- tek jak do GMP , oraz planów lotów – na adres:
grzeg2005@poczta.fm w terminie do 20 kwietnia 2014r, natomiast spis Zespołu Lotników ze spisu
GMP należy przesład na oddzielnym formularzu ( do pobrania ze strony Region Kraków )w terminie
do 10 maja 2014r . Czynności te winien wykonad obowiązkowo obliczeniowiec Oddziału .
Przypomina się , również o wysyłaniu 2 – kompletów List konkursowych łącznie z listami
Sekcyjnymi które mogą byd wykorzystane do Wystaw w terminie do 14 dni od daty lotu. W/w Listy
muszą byd podpisane przez Prezesa bądż wiceprezesa Oddziału oraz ,sekretarza ,każda strona listy
konkursowej opieczętowana okrągłą pieczątka Oddziału. Wraz z Listami konkursowymi należy
przesład poświadczenie odlotu gołębi ( kopia ) na adres :
Wiesław Micyk
Majdan Nowy 78a, 23 – 414 Majdan Nowy.

Zarząd Okręgu prosi o pisemną informację w sprawie adresów „Punktów Wkładao” utworzonych
w Oddziale, jak również o godzinach koszowania gołębi na dany lot . Dana te niezbędne będą do
przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad Regulaminu Lotowo - Zegarowego, a w
szczególności koszowania gołębi i rzetelności sporządzania danych do wyliczenia list
konkursowych. Informację tą należy złożyd na adres jak wyżej tzn, do Wiesława Micyka

Weryfikacja dokumentacj Lotowej

Oddziały PZHGP skupione w Okręgu Tarnobrzeg dostarczą w dniu 25.08.2014r na godzinę 17.00
do Siedziby Okręgu indywidualne zestawienia wyników uzyskanych w niniejszych
współzawodnictwach wraz z pełną dokumentacją lotową :
plan lotów ,
listy startowo – zegarowe – opieczętowane i podpisane przez OKL i OKZ , oraz ich
przewodniczących,
- taśmy zegarowe
- poświadczenia odlotów ( oryginał )
- protokoły Komisji Lotowo – Zegarowej ze wszystkich „Punktów Wkładao” biorących udział w
tworzeniu listy konkursowej
-

protokoły przyporządkowania gołębi przed sezonem, oraz wszystkie zmiany przyporządkowao w
trakcie trwania sezonu,
Zestawienia wyników gołębi młodych zostaną zweryfikowane na takich samych zasadach
jak gołębie stare w póżniejszym terminie – po zakooczeniu lotów gołębi młodych – 2014r.
Termin zostanie ustalony w dniu weryfikacji wyników gołębi starych tj; 25.08.2014r

W ślad za podjętą uchwałą nr 1/2014r w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego przez
WZD Okręgu Zarząd Okręgu przypomina o zobowiązaniach Oddziałów .

W związku z rozbieżnościami w ilości deklarowanych członków przez Zarządy w
poszczególnych Oddziałach, a wielkością odprowadzonych składek do Zarządu Okręgu prosi
się o rzetelną analizę dokumentów spływających do Zarządów Oddziału z Sekcji celem
uniknięcia podobnych sytuacji w 2014r.Zebrane składki Zarządy Oddziałów winny
odprowadzid do Zarządu Okręgu w terminie do 20 maja 2014r. Przypomina się o
konieczności podania da Zarządu Okręgu ilości członków – hodowców którzy opłacili
składki członkowskie. Zarządy Oddziałów zobligowane są do odprowadzenia składek
członkowskich od hodowców którzy wstąpią do Związku w II – półroczu 2014, odpłatnośd
ta wynosi 50% składki członkowskiej .
Zapłatę za wykonanie obrączek rodowych i składek z tytułu zakupionych obrączek należy
wykonad w terminie do 20. Lipca 2014r.

- składka członkowska – 20zł od członka
- przedpłata na obrączki rodowe na 2015r – 0.49zł
-opłata od pobranej obrączki rodowe w 2014r – 0.35zł
- składka na dofinansowanie Okręgowej Wystawy – 3zł od członka

