
                                                                                                              Gdańsk, dnia 01.08.2017r. 
  

KOMUNIKAT NR 7/2017 
 
 
 Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP przesyła Zarządom Oddziałów następujące informacje celem 
przekazania swoim członkom. 
                                                                                                                                                                                                  
1. Ustala się termin zdawania wyników z lotów gołębi dorosłych na dzień 30.08.2017r. godz. 18

00
- 

środa/ siedziba Oddziału Gdańsk, Gdańsk, ul. Podmiejska 20.                             
Dokumentacja musi zawierać: 

� plan lotów gołębi starych 
� spis gołębi- 50 sztuk jak również z całości.                                                                                                         
� listy startowo-zegarowe a przy systemach ESK wszystkie listy startowe i protokół przylotów.    
� taśmy zegarowe.                                                                                                                                              
� listy konkursowe.                                                                                                                                           
� protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek                                     

elektronicznych.                                                                                                                                                 
� potwierdzenia wypuszczenia gołębi, a w przypadku odbycia lotów w innym terminie niż  

zakładał plan lotów również z dołączonymi protokołami wyjaśniającymi okoliczności zmian.                                  
� protokoły Komisji z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.                        
� zestawienie  wyników danego hodowcy wygenerowane przez rachmistrza oddziału.                       
� zbiorcze zestawienie wyników hodowców z” 50tki” i z całości w poszczególnych kategoriach 

na drukach wydanych przez Okręg na zebraniu przedlotowym.                                                                     
� zbiorcze zestawienie wyników lotników w poszczególnych klasach i ze wszystkich lotów. 

Koperty zawierające wyniki lotowe muszą być opisane, tak aby zawierały dane o wynikach lotowych  
w poszczególnych kategoriach. Koperty należy przygotować osobno do Mistrzostwa Polski, Regionu 
Polski Północnej i Okręgu Gdańsk. 
W przypadku zdania niekompletnej  dokumentacji o której mowa wyżej wyniki  będą  odrzucone. 
Przypominamy, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe sporządzanie protokołów komisji 
lotowo zegarowej. 
Jednocześnie nadmieniamy, że przy weryfikacji wyników w oddziałach oraz zdawaniu wyników do 
Okręgu obowiązują zapisy Regulaminu o Mistrzostwo Polski, Regulaminu o Mistrzostwo Polski 
Północnej i Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Okręgu Gdańsk                                                                                                                                      
Prezesi  oddziałów są odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji  lotowej.                                    
 
3. Informujemy, że hodowcy, którzy zamierzają brać udział w konkursie redakcji” Hodowcy” muszą 
spełnić wymogi, które zostały zawarte w miesięczniku „ Hodowca” . Wyniki do konkursu należy złożyć  
w oddzielnej kopercie  z dokładnym opisem.                                                                                                      
 
4. Zestawienie uzyskanych wyników w kategoriach i w lotnikach stanowi załącznik do niniejszego 
komunikatu oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Okręgu Gdańsk.                                                         
 
5. Spisy gołębi młodych i plany lotów należy złożyć do wiceprezesa ds. lotowych Zarządu Okręgu, 

kol. Romualda Bujak w terminie do 15.08.2017r. 
 
Oddziały przygotowują dla Zarządu Okręgu 2 egzemplarze spisów zbiorczych gołębi młodych 

wszystkich hodowców w oddzielnych kopertach oraz w formie elektronicznej wygenerowanych                     

z programów obliczeniowych wraz z planem lotów na którym zaznacza się loty do GMP.                                                       

Każdy egzemplarz zbiorczego spisu gołębi powinien posiadać tytułową stronę z opisem wg poniższego 

wzoru: 



 

 Spis gołębi młodych do współzawodnictwa lotowego 

                                Regionu ”Północ” w 2017r. członków Oddziału……………………….. 

 

 Spis gołębi młodych do współzawodnictwa lotowego 

                                Okręgu Gdańsk w 2017r. członków Oddziału……………………….. 

Spisy gołębi muszą być ostemplowane pieczątką związkową podłużną na pierwszej stronie i okrągłą na 

końcu spisu i podpisane przez 2 członków Zarządu Oddziału. Zarządy Oddziałów do dnia 15.08.2017r. 

przesyłają spisy i plany lotów w formie papierowej na adres Wice Prezesa ds. lotowych Romualda 

Bujaka: ul. Hetmańska 28, 84-230 Rumia. 

Plany lotów w formie elektronicznej należy wysłać na adres: 

 rbujak2@gmail.com 

Plan lotów gołębi młodych do Mistrzostw Polski powinien zawierać maksymalnie 4 loty  w kat. A. Loty 
należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 19 sierpnia do 24 września 2017r.                                
Plan lotów do Mistrzostwa Okręgu powinien zawierać maksymalnie  5 lotów.  Loty należy zaplanować 
i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 12 sierpnia 2017.                              
                                                                                                                                                                    
6. Przypominamy o przesyłaniu list konkursowych i potwierdzeń odlotów na bieżąco.                                       
 
7. Przypominamy o bezwzględnym stosowaniu Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego                        
o Mistrzostwo Okręgu Gdańsk w sezonie lotowym 2017r. 
                                                                                                                                                                        
8. Informujemy hodowców, że Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP organizuje wyjazd na Górę Św. Anny              

w dniach 30.09.-01.10.2017r. Koszt przejazdu wynosi 50zł. zapewniamy nocleg w hotelu - koszt  ok. 

50 zł. Wyjazd autokaru  z Redy dnia 30.09.2017. (sobota) godz. 200. Zapisy i opłaty należy kierować do 

kol. Jana Kopka, który  w imieniu Zarządu organizuje wyjazd do dnia 20.09.2017r.    

9.  Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP  organizuje spotkanie integracyjne dla hodowców z Okręgu Gdańsk 

w dniach 22-24.09.2017r.(piątek-niedziela) w Ośrodku Wypoczynkowym „Sosnówka” w m. Zgorzałe 

nad jeziorem Raduńskim.  Szczegółowy program stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

 

                                                                                                          Za Zarząd Okręgu Gdańsk 
 
 Andrzej Lieske - sekretarz 
 
 
         

                                      



 

                                                  Załącznik do komunikatu Nr 7/2017 

Zarząd Okręgu Gdańsk PZHGP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców i ich rodzin 

organizuje spotkanie integracyjne dla hodowców z całego Okręgu Gdańskiego.                                                          

1. Miejsce spotkania integracyjnego                                                                                                                   

Ośrodek Wypoczynkowy „Sosnówka” w miejscowości Zgorzałe. Ośrodek położony jest w zalesionym 

terenie nad jeziorem Raduńskim. Dojazd – przez Kartuzy na rondzie kierunek Sulęczyno, Bytów. 

Przejazd przez miejscowości Brodnica Górna, Burocino. Przed m. Zgorzałe znajduje się tablica 

informacyjna ośrodka i należy skręcić w prawo drogą z płyt betonowych. Odległość z Kartuz ok.18 km.                                                                    

2.Termin spotkania integracyjnego : 22.09.2017r. (piątek) do 24.09.2017. (niedziela) 

 3.   Charakterystyka ośrodka                                                                                                                                            

Ośrodek położony jest nad jeziorem Raduńskim, gdzie istnieje baza noclegowa. Na terenie ośrodka 

znajdują się : boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz korty tenisowe.  Istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne). Zakwaterowanie w domkach typu TUR  4/6 

osobowe. Domki składają się z salonu, sypialni, łazienki i tarasu. Domek wyposażony jest  w 

elektryczność , ciepłą i zimną wodę. Wokół ośrodka są oznakowane szlaki piesze a las zapewnia 

obfitość grzybów.                                                                        

4. Szczegółowy program spotkania integracyjnego 

- 22.09.2017r.(piątek)                                                                                                                                                       

od godz. 1200  przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie                                                                                        

godz. 2000  kolacja integracyjna, bawimy się do późnych  godzin nocnych przy wspaniałej muzyce. 

Prowadzenie oprawy muzycznej – DJ                                                                                                                          

- 23.09.2017r.(sobota)                                                                                                                                                            

godz. 830 - 1000 śniadanie                                                                                                                                                       

godz. 1000-1300 czas wolny (zwiedzanie terenu,  grzybobranie)                                                                                      

godz. 1330 - 1430 obiad                                                                                                                                           

godz. 1530    mecz piłki nożnej (zespoły wystawiają oddziały strefy I i strefy II Okręgu Gdańskiego                                                   

godz. 1730  grill                                                                                                                                                                   

- 24.09.2017. (niedziela)                                                                                                                                                           

godz.800 – 1000 śniadanie                                                                                                                                                           

Po śniadaniu czas wolny i wyjazd z ośrodka do godz. 1400 

Organizatorzy nie zapewniają napojów alkoholowych. Alkohol dostępny jest w barze ośrodka w cenie 

np. wódka wyborowa – 25zł. Przy wnoszeniu swojego alkoholu wymaga się akcyzy na butelkach.                                                                                                                                 

5. Koszt pobytu – osoby dorosłej -  260zł. od osoby                                                                                              

Rezerwację na spotkanie integracyjne przyjmują  Prezesi Oddziałów, u których należy dokonać 

stosownej wpłaty do 15.09.2017r. Prezesi Oddziałów złożą zbiorcze zamówienie do kol. Jana Kopka – 

wiceprezesa d/ s gospodarczych Zarządu Okręgu do dnia 16.09.2016r. wraz z dokonaniem wpłat od 

hodowców. 

Serdecznie zapraszamy hodowców a szczególnie małżonki do udziału w spotkaniu integracyjnym.                                                                                


