
WYIMI
- BARCELONA - 0ó-07-2012r

Uwagi dotyczące organizacji lotu:
- Lot odbędzie się zHiszpani, przewidywany start gołębi 06-07-2012r.,
- Koszowanie gołębi na w/w lot w dniu 01-07-2012r. o godz. 11:00 w Łęknicy przy ul. TVojska
Polskiego 2 (Miejski Ośrodęk Kultury),
- Gołębie mogą być koszowanę w macierzystych oddziałach lub Okręgach, gdzie po

zakoszowaniu muszą być dowiezione Ww tęrmin do Łęknicy lub na ustalonę punkty
wkładań,
Punkt l.
l)Wróblewska Wiesława td a52 3322880 - kom. 782402122- odpowiedzialna za
zgłoszenia gołębi hodowców z Okręgu Gdańskim, ToruĄ Środkowo-Pomorskim, Bydgoszcz,
Lębork, inne.
Punkt 2.
2) Opole - Odpowiedzialny Okos Robert ul. Luboszycka 43,46-022 Luboszyce, kom.
513991276, Punkt wkładań oddział Ozimek sekcja Zawada

Dzień koszowania 01.07 ,2012 godzinę ustalą osoby odpowiedzialne na punkcie.
- Na lot będą sporządzane odrębne listy Startowo-Zegąrowe w dwóch egzemplaruach,
- Gołębie wkładane na lot, będą miaĘ opieczętowane lotka skrzydeł, jeden rcdzaj obrączek
gumowych (Il-gie koszowanie w Belgi) - W Belgii będą opieczętowane lotka tajnym numerem)
- Nastawianie zegarów do konstantowania przylotów gołębi w dniu koszowania. (gołębie
konstantuje się w zegarach, w których możę konstantować przylot swoich gołębi kilku
hodowców w danym oddziale.
- Można uĄnvać §lko tradycyjne zegary, takie które mogądługo funkcjonować,
- Otwieranie zegarów w siedzibie Zatządów Oddziałów biorących udzińw locie, po decyzji
organizatora lotu, kom. 664176839
- Wszystkie przyloty gołębi obowiązkowo zg}aszane telefonicznie do organizatora lotu,
- Prosi się o zgłaszanie udziafu w locie do dnia: 10-0óa0!!r podając naŻwisko, imię
zgłaszającego, ilość gołębi, oddział, o1<ręg do organizatora lotu lub osób odpowiedzialnych na
Wwpunktach.
- Opłata od gołębia 40 ń.Ilość wkładanych gołębi przez hodowcę nie ograniczona (opłata
przęznaczona na organizację lotu) 50% opłaty od gołębia ptzekazywana jest dla organizatora w
Belgii.
- wpłatę dokonuje sie na adres organizŃora z zaznaczeniem celu wpłaty Łepuch I.K.D ul.
Wojska Polskiego 7, 68-208 Łęknica do 10-06-2012r. - lub osobom odpowiedzialnym nawyżej
wymienionych puŃtach. Prosi się o przestrueganie terminu.
- Na lot Barcelona nie wolno wkładać rocmych gołębi,
- Będzie obowiązywała następującarylvalizacja z lotu Barcelona 20l 1tzł,l. STREFOWA:
1 - strefa (A) od 1400 km - 1600 km (Mistrzostwo stre§ A)
2 - strefa (B) od l600 km - 1800 km (Mistrzostwo stre§ B)
3 - strefa (C) od l800 km - ,.....:.,...... (Mistrzostwo stre$ C)
Hodowcy gołębi plasującyc,h sfę w strefach na miejscach'l-fO fisty konkursowej otrzymują
puchar + dyplom,
- - Ogólna lista NARODOWA zostanie wyłoniona zwlw trzech stref / nagrodzone miejsca l_

20 listy koŃursowej puchar + dyplom),
Najlepszy gołąb w ciągu dwóch lat (i więcej) - konkurs - Puchar + Uyploń. (zgłaszaj,ą
hodowcy)
Hodowcy biorący udział w locie obowią3kowo muszą dostarczyć na punkt wkładań
potwierdzo nę ptzez Zarząd Oddziału dane wspóh zędne swojego gołębnika. ( pierwszy raz
uczestniczące w locie). Prosi się o prawidłowe wypełnianie list startowych i list zegarowych,
Komunikaty iprzyloty gołębi będąpublikowane na stronie internetowej włvw.lepuch.cba.pl

Serdecznie zapra§zamy
Informację mozna uryskać pod numerem tel.

Łepuch I.K.D. TeVfax:068 36244&9 kom. 664176839


