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Rozdział I – Organizacja lotu
1.

Start gołębi do lotu DUISBURG (Niemcy) nastąpi w dniu 07.06.2015 r w godzinach
rannych.

2.

Transport gołębi na ten lot zapewnia – PKLD GRAND DISTANCE zajmująca się
organizacją tego lotu.

3.

Koszowanie gołębi na lot DUISBURG odbędzie się w dniach 05-06.06.2015 r. Godziny
odjazdu kabiny zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

4.

Na wniosek zainteresowanych ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania
gołębi. Obowiązuje zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku gdy
koszowanych będzie minimum 100 gołębi i w locie będzie uczestniczyć minimum 10
hodowców. Warunkiem powołania punktu wkładań jest zgłoszenie listy uczestników i
ilości gołębi do dnia 20.05.2015 r .

5.

Dopuszcza się możliwość stosowania w locie zgarów tradycyjnych.

6.

W celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości może być zastosowane
dodatkowe zabezpieczenie w postaci numeru kontrolnego umieszczanego na skrzydle lub
dodatkowej gumki.

7.

Z czynności wkładania gołębi należy sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół. Wzór
protokołu zostanie przekazany przez PKLD. Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami
list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie
na lot lub przekazać osobiście w siedzibie PKLD.

8.

Hodowca wraz z listą startową zobowiązany jest dostarczyć współrzędne gołębnika
potwierdzone przez zarząd macierzystego oddziału bądź obliczeniowca. Współrzędne
mogą być dostarczone również na zbiorczej liście z danego punktu wkładań.

9.

Gołębie biorące udział w rywalizacji muszą pochodzić z gołębnika o współrzędnych
podanych na liście startowej.

10. W terminie do dnia 25.05.2015 klub na swojej stronie internetowej www.pkld.pl umieści
wykaz punktów wkładań gołębi oraz terminarz rozjazdu kabiny.
11. Na każdym punkcie wkładań zostanie wyznaczona przez organizatorów osoba do kontaktu
w sprawie organizacji lotu.
12. Dane personalne oraz numer telefonu tej osoby podane zostaną do wiadomości hodowcom
w osobnym komunikacie
13. Przylot pierwszych gołębi hodowcy zgłaszają w ciągu maksymalnie 30 minut od przylotu
gołębia do osób wyznaczonych przez organizatorów, podając czas przylotu gołębia,
numer gołębia, kontrolki, numer na skrzydle. Gołębie nie zgłoszone nie biorą udziału
w rywalizacji.
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14. Hodowcy biorący udział w rywalizacji zobowiązani są do umożliwienia kontroli
zgłoszonych gołębi z lotu wydelegowanej przez organizatorów lotu Komisji.
15. Otwieranie zegarów oraz sporządzanie wydruku z ESK odbywa się w terminie
wyznaczonym przez organizatorów lotu. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie
nastawione i uruchomione zegary. Zegary dostarcza się i otwiera na wyznaczonych
punktach, a jedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innych punktach.
16. W terminie do 3 dni po zakończeniu konkursu należy przesłać do Zarządu Klubu
–
–
–
–
–

listy startowe
listy zegarowe
taśmy zegarowe
protokół z otwarcia zegarów
zwrot gum kontrolnych
Rozdział II – Rywalizacje

1. Indywidualna
Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona
zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą
przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .
2. Seria 10/5
W locie DUISBURG obowiązuje seria 10/5.
Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami.
3. Gołębie zdobywają punkty na zasadach jak w GMP tj. pierwszy gołąb 100 pkt a ostatni na
liście konkursowej 80 pkt.
4. Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 20% i umieszczona na stronie klubowej
www.pkld.pl
5. Typowanie
Hodowcy konstantujący do tradycyjnych zegarów gołębie typuje na liście zegarowej literą S
W przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami zaznacza pierwsza
serię (10 gołębi) symbolem „S1”, a następne serie S2, S3 ,S4 itd.
Hodowcy konstantujący do systemów ESK typują gołębie w zegarach. W przypadku kiedy
hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami pierwsza drużyna to pierwsze 10
wkładanych gołębi, druga drużyna to gołębie od 11-20 pozycji sadzonej , itd. każdą drużynę
zaznacza innym symbolem (A, B, W, S itp..).
Rozdział III – Nagrody
Gwarantowana pula nagród z lotu DUISBURG wynosi 10.000 zł.
1.

Nagrody Indywidualne

Nagradzanych będzie 10 pierwszych gołębi nagrodami rzeczowymi. Pierwsze 3 gołębie
zostaną nagrodzone dodatkowo pucharami.
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2.

Nagrody Drużynowe

Nagradzanych będzie 10 pierwszych drużyn nagrodami rzeczowymi. Pierwsze 3 drużyny
zostaną nagrodzone dodatkowo pucharami.
Wręczanie nagród
Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu podczas „Dnia Chemika” w Brzegu
Dolnym w dniu 20.06.2015 r
Osoby które nie odbiorą nagród podczas spotkania mogą je odebrać w terminie do 14 dni od
daty oficjalnego wręczenia nagród. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz PKLD
GRAND DISTANCE.
Rozdział III – OPŁATY
Na poczet organizacji lotu pobierane będą następujące opłaty:
1. Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłatę w wysokości 10 zł .
2. W ramach indywidualnej opłaty za gołębie będzie odbywała się rywalizacja drużynowa.
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