
  

  

 
  

Komunikat 1/2012 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców 

Gołębi Pocztowych w Chorzowie  

 

Obradujące w dniu 17.03.2012 roku Prezydium Zarządu Głównego i Zarząd Główny PZHGP podjęły 

uchwały które niniejszym przekazujemy Zarządom Okręgów PZHGP celem ich pełnego wdrożenia w 

podległych im jednostkach terytorialnych PZHGP. 

1. Dokonano interpretacji niektórych zapisów uchwalonego w dniu 19.11.2011 roku Regulaminu 

Lotowo – Zegarowego i tak: 

Rozdział I 

− pkt 2d – należy rozumieć jako minimum 1 weekend wolny od lotów 

Rozdział II 

− pkt 4 – w ciągu 2 pierwszych lat po utworzeniu tandemu Hodowcy którzy go utworzyli 

mogą lotować w lotach gołębi dorosłych na jeden spis ze swoich dotychczasowych 

gołębników pod warunkiem, że odległość do wyliczenia listy konkursowej przyjmie się 

identyczną dla obu gołębników tj. faktyczną (wynikającą z pomiaru sferycznego) dla 

gołębnika o niższym kilometrażu lotu 

Rozdział IV 

− pkt 1 – w jednym locie Hodowca nie może korzystać z zegara tradycyjnego i ESK 

równocześnie. Powyższe nie dotyczy przypadków ujętych w Rozdziale II pkt 4 i 

Rozdziale IX pkt 8. 

Hodowca lotujący  z jednej posesji, korzystający z zegara tradycyjnego, po jego 

zapełnieniu może konstantować swoje gołębie do kolejnego zegara tradycyjnego. 

Rozdział V 

− pkt 1 f – w lotach gołębi dorosłych, gołębie jednego Hodowcy muszą być 

obowiązkowo rozłożone do kilku klatek transportowych 

− pkt 2 – w potwierdzeniu odlotu gołębi wpisujemy faktyczną liczbę Hodowców którzy 

koszowali gołębie oraz faktyczną ilość koszowanych gołębi 
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Rozdział IX 

− pkt 1 – Hodowca, który nastawił zegar ma obowiązek konstantować wysłane na lot 

gołębie. W przypadku braku konstantowań gołębi do czasu wyznaczonego na otwarcie 

zegarów, przyczyny tego stanu należy krótko opisać na taśmie zegarowej lub wydruku 

z ESK. 

− pkt 6 – w przypadku gdy zegar ulegnie awarii, ale Hodowca konstatował te gołębie do 

innego zegara nastawionego na ten lot, to ilość wysłanych przez niego gołębi na lot 

wlicza się do puli z której wyliczana jest liczba konkursów, pod warunkiem, że 

spełniony zostanie zapis zawarty w pkt 7 tego rozdziału 

− pkt 8 – zapis zawarty w tym punkcie może być zastosowany wyłącznie w odniesieniu 

do Hodowcy który wybudował nowy gołębnik na innej posesji i nowo powstałych 

tandemów i może mieć miejsce jedynie w pierwszych 2 sezonach lotowych gołębi 

dorosłych 

Rozdział X 

− pkt  2 – Hodowca, który nie spełnił wymogu dostarczenie zegara na punkt otwarcia 

zegarów w wyznaczonej porze (tj. w czasie pracy Komisji Zegarowej), ze względów 

losowych od niego niezależnych, może po uzyskaniu zgody Zarządu Oddziału i 

dostarczeniu zegara do Komisji Zegarowej w późniejszym terminie w stanie który 

wyklucza dokonanie w nim oszustwa lotowego konstatować swoje gołębie z kolejnych 

lotów. 

Hodowca ma obowiązek złożyć na tę okoliczność stosowne oświadczenie, które należy 

dołączyć do protokołu z otwarcia zegarów. 

Rozdział XII 

− pkt 3 - Pod pojęciem „konstatuje z lotu gołębie” użyte w niniejszym Regulaminie 

należy rozumieć –„nastawia i otwiera zegar”. Powyższą interpretację należy 

rozpatrywać łącznie z interpretacją Rozdziału IX pkt. 1. Tak więc gołębie włożone na 

lot przez Hodowcę który nastawił zegar a następnie dostarczył go na otwarcie, pomimo 

braku odbić w zegarze, są wliczane do puli z której wyliczana jest liczba konkursów. 

− pkt 5 – listę połączonych Oddziałów mogą sporządzać wyłącznie Oddziały z tego 

samego Okręgu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego Zarządu Okręgu. 

Rozdział XIV 

− pkt 6 – Przeprowadzenie kontroli antydopingowej na pisemny wniosek Zarządu Okręgu 

lub Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zleca Przewodniczący Głównej Komisji 

Antydopingowej. 
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2. Zobowiązano Zarządy Okręgów do przeprowadzenia w 2012 roku w każdym podległym 

Oddziale kontroli w zakresie przestrzegania zasad Regulaminu Lotowo – Zegarowego, a w 

szczególności koszowania gołębi i rzetelności sporządzania danych do wyliczenia list 

konkursowych.  

3. Zmieniono zasady nagradzania zwycięzców we współzawodnictwie olimpijskim gołębi 

rocznych w 2012 roku poprzez ujednolicenie dla wszystkich przodowników  

(od 1 do 300) w tym współzawodnictwie nagród pieniężnych w wysokości  750 zł netto. 

4. W związku z różną interpretacją w terenie niniejszym informujemy, że do wszystkich 

współzawodnictw na szczeblu ogólnopolskim w 2012 roku obowiązuje jeden plan  lotów 

obejmujący maksymalnie 14 lotów. 

5. W 2012 roku w systemach ESK dopuszczone są do użytkowania następujące wersje 

programowe: 

- System TAURIS – wersja programu 8.15 

- System VIZION: 

   * model zegara ESK 500 wersje programów :1.4; 2.4; 3.4; 4.4 

   * model zegara VIP wersje programów : 3.4; 4.4 

- System MEGA STAR SYSTEM - wersja programu: 4.4.h 

- System BRICON: 

   * model zegara BRICON LITTLE wersje programu: V10 

   * model zegara BRICON SPEDDY wersje programu: V10 

- System AMC-ESK:  

* model zegara AMC-200 wersja programu: v1.80, ponadto we wszystkich modelach 

tej firmy dopuszczona jest wersja programu 2.10 PL 

- System UNIKON: 

   * modele zegarów PROFI, MEDIUM, LITE: v3.13  

   * modele zegarów CHAMP, CHAMP SOLO: v 3.13/ 2.16 

- System TIPES: 

   * model zegara MC 2100 wersja programu: v2.60 

   * model zegara TBB-100 wersja programu: v1.14POL 

  * w modelu zegara MC1100 (jest to nowy model TBB-100) obowiązuje wersja 

programowa V2.60. 

- System BENZING 

* model zegara BENZING EXPRESS wersje programów: PL-01.31 

* model zegara BENZING M1 wersje programów: PL-03.10 

* model zegara BENZING Express G2 wersje programów: PL-02.07 
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* model zegara BENZING TOP wersje programów: PL-03.33 

6. Zarząd Główny apeluje do wszystkich Zarządów Okręgów aby corocznie przesyłały do biura 

Zarządu Głównego dane o swoich najlepszych Hodowcach (osiągnięte wyniki, metody 

lotowania, krótka charakterystyka osobowa, zdjęcia gołębi i gołębników). Na podstawie tych 

materiałów członkowie Kolegium Redakcyjnego HGP opracują artykuły które będą 

zamieszczane w naszym miesięczniku, i przyczynią się do jego uatrakcyjnienia.  

7. Przypominamy o obowiązku terminowego nadesłania do biura ZG PZHGP: 

− Sprawozdań finansowych sporządzanych zbiorczo za Okręg (dane za Okręg i 

znajdujące się na terenie działania Okręgu Oddziały) do dnia 31.03.2012 roku, 

− Wykazu półrocznego za I półrocze – do dnia 31 maja każdego roku, 

− Wykazu półrocznego za II półrocze – do dnia 30 września każdego roku. 

Wzory wykazów półrocznych do pobrania na stronie internetowej PZHGP 

(www.pzhgp.pl) w dziale „Druki”. Prosimy o rzetelne wypełnianie wykazów (dokładne 

adresy wraz z numerami kontaktowymi do Oddziałów oraz ilość hodowców). 

 

 

    Andrzej Ficek        Jan Kawaler 

 

Sekretarz ZG PZHGP                Prezydent PZHGP                   


