
MISTRZOSTWA GOŁĘBI DOROSŁYCH 2021 
 

Lp. MISTRZOSTWO ZASADY NAGRODY 

1 OPEN 

3 najszybsze gołębie hodowcy 

z każdego z 14 lotów 

(o wyższej lokacie decyduje niższy coeficjent) 

Liczone z całego spisu (LISTA 20%) 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

2 
LIGA LOTOWA-

TYPOWANE 

Mistrzostwo rozgrywane od pierwszego lotu 

typujemy 10 gołębi na każdy lot – liczone 10; 

lista na bazie 25%; punkty jak w GMP; wygrywa 

Hodowca z największą ilością punktów 

po 14 lotach. Liczone z 50 GMP 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

3 
SUPER 

MISTRZOSTWO 

loty do 400 km - 7 pierwszych gołębi hodowcy, 

z lotów pow. 500 km i loty maraton 5 pierwszych 

gołębi hodowcy (o wyższej lokacie decyduje 

suma punktów po 14 lotach) 

liczone z całości spisu (lista 25%) 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

4 

SUPER 

MISTRZOSTWO 

GOŁ. 

ROCZNYCH 

3 najszybsze gołębie roczne hodowcy z 

wszystkich lotów oprócz maratonów. O wyższej 

lokacie decyduje suma punktów. (lista 25%) 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

5 
GOŁĘBIE 

ROCZNE 

4 najlepsze gołębie roczne Hodowcy po lotach  

(jak do okręgu) o wyższej lokacie decyduje 

większa suma konkursów później punkty (LISTA 

20%). 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 

6 
MISTRZOSTWO 

„DERBY” GOŁĘBI 

DWULETNICH 

5 gołębi DERBY 2019 (ze spisu 15 szt.) z 6 

konkursami z 14 lotów wskazanych w planie 

lotów– listy 20 %; wg regulaminu na stronie ZG 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników – dyplomy 

7 KAT. „A” 

6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400km. 

Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej 

niż 360 km. 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 

8 KAT. „B” 

5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. 

Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej 

niż 900 km. 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 

9 KAT. „C” 

4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 

km. Łączny kilometraż na jednego 

gołębia nie mniej niż 1500 km. 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 

10 KAT. „D” 

Suma kat. A+B+C 

(konkurs gołębia może być liczony tylko do 

jednej kategorii.) 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 

11 KAT. „M” 
3 gołębie po 2 konk., dystans powyżej 700km, 

minimum 1400 kkm, na gołębia 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 

12 GMP 

Rozgrywane wg Regulaminu wydanego przez 

Zarząd Główny, tj. Mistrzostwo rozgrywane od 4-

tego do 13 lotu (plan lotów może zawierać max 

10 lotów); typujemy 10 gołębi na każdy lot – 

liczone 5 pierwszych; lista na bazie 1:4; 

O końcowym wyniku decyduje suma punktów 

zdobytych przez gołębie seryjne (5 sztuk) z 7 

wybranych przez Hodowcę lotów z pośród 

ujętych w planie lotów z zachowaniem zasad: 

3 loty od 300 do 500 km 

3 loty od 500 do 700 km 

1 lot powyżej 700 km. 

(Szczegóły w w/w regulaminie wydanym przez 

ZG). 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

Wszyscy, którzy zgłoszą pełne 

wyniki (35 konk.) - dyplomy 



13 
INTER 

MISTRZOSTWO 

Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” 
mogą zdobywać wyłącznie gołębie 

umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez 
Hodowcę do serii na dany lot. Plan lotów jak do 
GMP. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną 
serią 5 gołębi (od 4-go lotu), z których punkty do 

współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. 
Gołębie seryjne winne być koszowane jako 5 

pierwszych, i wyłącznie tylko 5 pierwszych 
koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie 
O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów 

zdobytych przez gołębie seryjne (3 szt.) 
z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród 

ujętych w planie 
z zachowaniem poniższych zasad: 

- 3 loty od 300 do 500 km, 
- 2 loty od 500 do 700 km, 
- 1 loty powyżej 700 km 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

Wszyscy, którzy zgłoszą pełne 

wyniki (18 konk.) - dyplomy 

14 
LOT 

BRUKSELA 
SERIA 5/3 

1-wszy gołąb PUCHAR + 

dyplom 

Trzy pierwsze serie – 

PUCHARY + dyplomy 

15 

PUCHAR 

„IM.WSZYSTKICH 

ZASŁUŻONYCH 

DLA ODDZIAŁU 

N.T.” 

Każdy hodowca zgłasza (najpóźniej w dniu 
koszowania na pierwszy lot) 5 gołębi dorosłych i 

analogicznie 5 gołębi młodych. Wygrywa 
hodowca, który tymi gołębiami zdobędzie 

najwięcej konkursów. 

PUCHAR PRZECHODNI 

DLA ZWYCIĘZCY 

 

 

MISTRZOSTWA GOŁĘBI MŁODYCH 2021 
 

Lp. MISTRZOSTWO ZASADY NAGRODY 

1 OPEN 
3 najszybsze gołębie hodowcy z każdego z  lotów (o 

wyższej lokacie decyduje niższy coeficjent)  

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

2 
LIGA LOTOWA-

TYPOWANE 

Seria 15/15  (o wyższej lokacie decyduje suma 

punktów po wszystkich odbytych  lotach); 

 (lista 25%); z 50-ki 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

3 
SUPER 

MISTRZOSTWO 

7 pierwszych gołębi hodowcy z każdego lotu, 

(o wyższej lokacie decyduje suma punktów po 

wszystkich odbytych  lotach) 

 (lista 25%); z całości 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

20 Przodowników - dyplomy 

4 
GMP GOŁ. 

MŁODYCH 

Seria 15/8  rozgrywane z 4 wyznaczonych lotów 

GMP (wybieramy trzy loty – max 24 konk.); z 50ki 

Mistrzowie – puchary i dyplomy 

10 Przodowników - dyplomy 
 

 
DODATKOWO NAGRODY:  

- 10 najlepszych lotników kat. A, B, C, D, M, gołębie roczne, derby dwulatki – dyplomy; 

- 10 najlepszych gołębi na liście asów wg coefficientów (10 dorosłych i 10 młodych) – puchary; 3 pierwsze gołębie z 

każdego lotu – dyplomy. 

 
ZA ZARZĄD 

       WICE PREZES DS. LOTOWYCH                                                                                       PREZES 

  KRZYSZTOF ŚLUSARZ                                                                                RYSZARD RADWAŃSKI 

SEKRETARZ 

PIOTR TOMSKI 


