
 

 

Tarnów 03- 05 grudzień 2021 r. 
DEKLARACJA                 

Zgłoszeniowa – na Okręgową Wystawę Gołębi pocztowych Organizowaną przez 

Odział Tarnów w dniach 03-05 grudzień 2021 roku. 

Miejsce Wystawy – Dom Strażaka w Meszna Opacka 

Całość prac powierzono Zarządowi Oddziału Tarnów 

Nazwisko i Imię Hodowcy: ………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania : ..……………………………………………………………………….......................... 

Odział:………………………………………………………………………………………............................ 

 
 
           ……………….. 
             
           Podpis Wystawcy 
 
 
 
         ……………………………………. 
Potwierdzenie Oddziału        Komitet Wystawy 
 
 
 
 
 
 
 
Do powyższej deklaracji należy dołączyć szczegółowy wykaz wszystkich konkursów z dwóch lat kwalifikujących 
Gołębie na Wystawę na drukach dostarczonych przez organizatora, sprawdzonych i potwierdzonych przez 
macierzysty Zarząd Oddziału. 
 
Kolory gołębi należy wpisać w pełnej nazwie (może być skrótem) np.: nieb,-nakr.-pstr.  lub czerw.-nakr. 
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KLASY 

1. STANDARD OLIMPIJSKI - za dwa lata; 2020 r.- 2021r. 

A. Samczyki, które zdobyły w dwóch latach nie mniej niż 2500 kkm, w tym min. 750 kkm w  2021 r. 
B. Samiczki, które zdobyły nie mniej niż 2000 kkm, w tym min. 600 kkm w 2021 r. 

O kolejności decyduje ocena za standard. 

2. STANDARD OLIMPIJSKI MŁODE 

A. Samczyki, które zdobyły 3 konkursy w lotach od 100km  (min. 250 gołębi i 20 hodowców) 
B. Samiczki, które zdobyły 3 konkursy w lotach od 100km  (min. 250 gołębi i 20 hodowców) 

 

O kolejności decyduje ocena za standard.  

3. KLASA SPORT OLIMPIJSKI 

Kategoria A. – krótkie dystanse. Wymagane jest 10 kkm konk. Uzyskanych w latach 2020 – 2021 odległości od  100 do 
400 km dające łącznie 1500 kkm. O kolejności decyduje najmniejszy coefficjent.  Listy konkursowe – mogą być 
sekcyjne lub oddziałowe – pod warunkiem uczestnictwa w locie 20 hodowców i 250 gołębi. 
Kategoria B. – Średnie dystanse. Wymagane jest 8 konk. uzyskanych w latach 2020 – 2021 z odl. 300 do 600 km dające 
łącznie 2800 kkm. O kolejności decyduje najmniejszy coefficjent. 
Listy konkursowe jak Kat. A. 
Kategoria C. – Długie dystanse. Wymagane jest 6 konk. uzyskanych w latach  2020 – 2021 z odl. powyżej 500 km 
dające łącznie 3300 kkm. O kolejności decyduje najmniejszy coefficjent. Listy konkursowe mogą być oddziałowe, lub 
okręgowe – pod warunkiem uczestnictwa w locie min. 20 hodowców i 150 gołębi. 
Kategoria D. – Allround – Wymagane jest od gołębia uzyskanie 11 konkursów za 2020 – 2021rok. min. 3500 kkm, z 
czego od 100 do 4000 km 3 do 5 konk., od 300 do 600 km 2 do  6 konk, powyżej 500 km 1 do 3 konk. . Ze wszystkich 
wybranych lotów należy zsumować coefficjent. Wygrywa gołąb o najmniejszym sumarycznym coefficjencie. 
Kategoria E. – Maraton. Wymagane są 4 konkursy za 2220 – 2021 rok. z odległości powyżej 700 km dające łącznie 
2800 kkm. O lokacie decyduje najmniejszy sumaryczny coefficjent. Listy konkursowe oddziałowe, rejonowe i okręgowe 
– pod warunkiem uczestnictwa w locie min. 50 hodowców i 250 gołębi. 
Kategoria F – Gołębie Młode – loty z 2021 roku powyżej 100 km – 3 konkursy - min. w trzech lotach 300 kkm - Lista 
konk. Min. 20 hodowców i 250 gołębi. Wygrywa gołąb o sumarycznym najmniejszym coefficjencie.  
Kategoria G – Gołębie Roczne – Loty powyżej 100 km – 5 konk. – suma 500 kkm w 2021 roku, 
Lista konk. min. 20 hodowców, 250 gołębi. Wygrywa gołąb o sumarycznym najmniejszym coefficjencie.  
Kategoria H – Gołębie Dorosłe – Loty powyżej 300km – 6konk – suma 1800kkm w 2021 roku 
Lista konk. min. 20 hodowców, 250 gołębi. Wygrywa gołąb o sumarycznym najmniejszym coefficjencie.  
Kategoria I – Gołębie Dorosłe – Loty powyżej 500km – 3konk – suma 1800kkm w 2021 roku 
Lista konk. min. 20 hodowców, 250 gołębi. Wygrywa gołąb o sumarycznym najmniejszym coefficjencie.  
 
 

4. KATEGORIA „Sport wyczyn” W – za dwa lata( samczyki-samiczki) 

Gołębie klasyfikowane pod względem najwyższego konkurso-kilo metrażu uzyskanego w latach 2020-2021 
 

 
5. KLASA WYCZYN 

a. Samczyki powyżej 2500 kkm w roku 2021 – o kolejności decyduje największa ilość konkursokilometrów 
b. Samiczki powyżej 2000 kkm w roku 2021 – o kolejności decyduje największa ilość konkursokilometrów 

 
6. KLASA DALEKODYSTANSOWA EXTRA 

Samczyki i samiczki, które zdobyły w 2021 roku 2 konk. w lotach powyżej 700 km. 

O kolejności decyduje najnizszy coefficjent. Dopuszcza się listy oddziałowe, rejonowe i okręgowe 

7. KLASA WETERAN 

Gołebie zostaną sklasyfikowane wg najwyższej ilości konkurso kilometrów uzyskanych w całej swojej karierze  lotowej 
z list na bacie 1:5 (20%), wymogi –min 10.000kkm i co najmniej 1 konkus w 2021r 

8. STANDARD 2 

a. Samczyki, które zdobyły w 2021 r  min 2 konkursy – ocena za standard 
b. Samiczki, które zdobyły w 2021 r  min 2 konkursy – ocena za standard 

O kolejności decyduje ocena za standard. 

9. STANDARD MŁODE 

a. Samczyki, które zdobyły 1 konkursy w lotach od 100km  – ocena za standard 
b. Samiczki, które zdobyły 1 konkursy w lotach od 100km  – ocena za standard 

 



 

 

 

 

UWAGI ORGANIZACYJNE 

A. Klasy 1, 2, 3, 4 są bezpłatne 
B. Klasy  5, 6, 7, 8, 9 – płatne po 5 PLN za gołębia w dniu dostarczenia dokumentacji wystawowej do 

okręgu 
C. Wypełnione deklaracje, karty ocen dla gołębi, specyfikacje z zestawieniem wyników lotów sprawdzone i 

potwierdzone przez Zarządy Oddziałów oraz stosowne listy konkursowe dostarczą przedstawiciele 
oddziałów do siedziby Zarządu Okręgu Tarnów w dniu 16 listopad 2021 roku – Wtorek godzina 18.00 
wraz z pieniędzmi za gołębie w klasach od 5 do 9. Zarządy Oddziałów zobowiązują się do dostarczenia 
kompletu list konkursowych z lat 2020 -2021  

D. KARTY OCEN GOŁEBI mają być wypełnione czytelnie (najlepiej komputerowo lub na maszynie). W 
klasie 1,2 standard olimpijski samce i samice oraz w klasie 8 i 9 prosimy o nie wypełnianie nazwiska 
hodowcy 

E. Najlepsze gołębie z klasy 1, 2, 3, 4 będą reprezentować Okręg Tarnów na Wystawie Ogólnopolskiej w 
dniach 07 -09 Styczeń 2021 w Katowicach w ilościach: 
klasa olimpijska tj.: Standard Olimpijski – samczyki i samiczki po 5 gołębi; 
Sport Olimpijski – Kat A, B, C, D, M, E, F, G, H, I,W po 3 gołębie. 
 
Wystawa Okręgowa posłuży wyłonieniu najlepszych gołębi na Wystawę Ogólnopolska, które posiadły 
największa punktacje w standardzie, najniższe coefficjenty w innych klasach i uzyskały wymagany limit 
kkm – niezależnie, w jakich klasach zostały wystawione. 
 
Karty Ocen Komitet Wystawowy prześle na Oddział w ilościach zadeklarowanych przez Odziały a 
Deklaracje dla 1 gołębia (ze specyfikacją konkursów dla 1 gołębia) Odziały otrzymają po 10 szt. 
Natomiast dodatkową ilość w razie potrzeby Wystawcy wykonają kserokopie lub wydrukują sobie ze 
strony okręgowej „druki – pobierz” 
 
Prosimy w miarę możliwości wypełnić specyfikacje komputerowo lub na maszynie do pisania 
 
Termin dostarczenia gołębi na wystawę Okręgową – -03.XII.2021 w godz. 15.00 – 17.00 
Dodatkowe informacje dotyczące klas olimpijskich – wg obowiązującego regulaminu wystaw PZHGP 
 
Wystawa odbędzie się w dniu 04.12.2021 r. w godz. 10.00 – 19.00 oraz w dniu 05.12.2021 r. w godz. 
9.00 – 16.00.Odbiór gołębi od godz. 16.00 
 
Wr ęczenie nagród z wystawy oraz za współzawodnictwo okręgu Tarnów za sezon lotowy 2021 
odbędzie się w dniu 05.XII.2021 r.(niedziela) o godz. 13.00 
 

F. Zobowiązuje się zarządy Oddziałów do poinformowania swoich członków, których gołębie zostały 
zakwalifikowane na Wystawę Ogólnopolską o obowiązku dostarczenia swoich gołębi na zbiórkę przed 
wyjazdem. 
 

G. Kontakty telefoniczne z Przewodniczącymi Komisji i Komitetu Wystawowego 
 
Przewodniczący Wystawowy    Szuba Janusz   tel.  514422656  
Sekretarz Wystawy     Hołda Krzysztof 
 
W razie pytań odnośnie niniejszej deklaracji i wystawy proszę o kontakt  z kolegą Szuba Janusz  
   


