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1. Zarząd Oddziału Wejherowo informuje, że spisy gołębi młodych na rok 2018 należy dostarczyć         

w dniu 08.08.2018r. godz. 20.00 w 2 egzemplarzach na punkt wkładań wraz z zegarami do 
konstatowania gołębi, gdzie zostaną wydrukowane protokoły przyporządkowania. Obecność 
wszystkich hodowców obowiązkowa. W dniu następnym przekazane zostaną kol. Zygmuntowi 
Szymańskiemu Wiceprezesowi  ds. lotowych.  Wraz ze spisami należy uregulować opłatę lotową             
w wysokości 3,00zł. od gołębia na spisie za obrączki rodowe i obrączki Derby zamówione na rok 
2019. Brak ww. wpłat spowoduje nie przyjęcie spisu przez sekretarza Sekcji. Sekretarz Sekcji 
sporządza wykaz hodowców zdających spis gołębi wraz z ilością gołębi. 

2. Spis gołębi należy wypełnić czytelnie, musi być podpisany przez hodowcę.  
3. Zobowiązuje się Zarządy Sekcji przed pierwszym lotem konkursowym gołębi młodych do 

przeprowadzenia gruntownego czyszczenia koszy, korytek oraz wykonania dezynfekcji. 
4. Plan Lotów gołębi młodych: 

1) Bonin  - 12.08.2018r. 
2) Kołobrzeg - 19.08.2018r. 
3) Kołobrzeg - 26.08.2018r. 
4) Modrzewie - 02.09.2018r. 
5) Modrzew - 09.09.2018r. 

Zgodnie z regulaminem o mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych oraz w oparciu o uchwałę zarządu 
Oddziału Wejherowo loty od nr 2  do 5 są zaliczane do współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski. 

5. Uchwałą Zarządu Oddziału ustalono następujące współzawodnictwo w sezonie lotowym gołębi 
młodych na 2018r. 

               Współzawodnictwo Oddziału Wejherowo Loty Gołębi młodych 2018r. 
Lp. Nazwa kategorii Puchary   (Mistrz i II-

dwóch wicemistrzów) 
Dyplomy Puchary dla 

Przodowników 
Dyplomy dla 

Przodowników 

1. GMP- z list Oddziałowych 3 puchary 3 dyplomy 3pucharów 10 dyplomów 

2. „5 tka” siadająca z „całego 
spisu”-  z list Sekcyjnych 

3 puchary 3 dyplomy 7pucharów 10 dyplomów 

3. 5 z 5 z całego spisu z list 
Sekcyjnych 

3 puchary 3 dyplomy  10 dyplomów 

4. Super lotnik z list 
oddziałowych i sekcyjnych  

3 puchary 3 dyplomy  10 dyplomów 

       Dyplomy dla pierwszych 3-trzech gołębi z każdego lotu z całego spisu 

Za Zarząd  

                         Andrzej Lieske - prezes 


