POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI
POCZTOWYCH
ZARZĄD ODDZIAŁU
0417 – MILICZ
=========================================================
Milicz, dnia 12.07.2017 r.

KOMUNIKAT 2/2017
W związku ze zbliŜającym się terminem rozpoczęcia lotów gołębi młodych przypomina się
o następujących ustaleniach i obowiązujących terminach :

Terminy:
1. Sekcje składają spisy w dniu 30.07.2017r.(Niedziela) u v-ce prezesa Oddziału Milicz – Krzysztofa
Zębika.
2. Zarządy sekcji ustalają terminy zdania spisów w sekcjach max do 29.07.2017r.(Sobota) w celu
terminowego zdania do Zarządu Oddziału.
3. Spisy dostarczą Zarządy Sekcji wraz z opłatami.
4. Zarządy Sekcji zobowiązuje się do zrobienia zbiorczych zestawień spisów. ( Z podliczeniem liczby
hodowców i gołębi) ( w zakładce umieszczony jest wzór zestawienia)

Spis gołębi młodych na sezon 2017 winien spełniać następujące warunki:
1. Gołębie umieszczone na spisie muszą być ułożone chronologicznie, tzn. numerami rosnąco, tzn. np.
od numeru obrączki PL-0417-17-1000, PL-0417-17-1001.....1010, itd. Numery obrączek należy pisać
zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym. Barwy gołębi: N- niebieska, NN- niebieska nakrapiana,
NNp- niebieska nakrapiana pstra, Czer- czerwona, Ciem-ciemna, szpak, itd. Nie stosować barw
potocznie stosowanych: szek, siwy, grochowy, mazany, szali itp.
2. Spisy gołębi młodych - cały gołębnik składamy w 4-ech egzemplarzach
tylko na wydruku komputerowym wg wzoru ze strony internetowej Okręgu Wrocław.
Rywalizacja w lotach gołębi młodych wg regulaminu o Mistrzostwo Okręgu Wrocław w
Lotach Gołębi Młodych oraz wg MP 2017 (punkty wg Reg. MP) – typowane 15/8 z wszystkich 5 lotów,
wybrane 3 najlepsze loty. Rywalizacja o Mistrzostwo Polski oraz Regionu V wg Regulaminu ZG PZHGP o
Mistrzostwo Gołębi Młodych 2017.
Przypomina się o obowiązku szczepienia gołębi młodych przeciwko paramyxowirozie i
opieczętowania spisów przez Lekarza Weterynarii.

OPŁATY W SEZONIE 2017:
• Składka członkowska- 45 zł
• Opłata stała od hodowli – 100 zł
• Opłata od gołębia na spisie dorosłych – 5 zł
- za każdego gołębia powyżej 100 szt. ,pobieramy tylko 2 zł .
• Opłata od gołębia na spisie młodych – 2,50 zł
• Obrączki rodowe 2017 – 1,80 zł/szt.
• Obrączki gumowe 2017 - 0,40 zł/szt.

UWAGA: Warunkiem przyjęcia spisu jest uregulowanie opłaty za gołębie na spisie i
ewentualne zaległości z lat ubiegłych.
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Ilość gołębi

