
 

 

 

 

BRITISH MARATHON - 2022 

LERWICK – LONDYN - BREST 

 

Elitarny „Club – 1000 MIL” organizuje maraton lotowy z okazji platynowego jubileuszu 

Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. LERWICK – SZKOCJA ( org. BICC – GB ) 

Regulamin 

1. 25 czerwiec 2022 r. – org. BICC ( udział bierze ok. 1500 gołębników z Wielkiej 

Brytanii również gołębniki królewskie), 

2. Strefy odległościowe: strefa A do 1350 km, B 1350 ÷ 1550 km, C 1550 ÷ 1700 

km, D 1700 ÷ 2000 km, E powyżej 2000 km przy min. 10 hodowców i 30 

gołębi w danej strefie. 

3. Wyróżnimy 10 lotników z listy narodowej oraz 6 drużyn złożonych z trzech 

gołębi. Za 1 miejsce – złoty puchar, 2 miejsce – srebrny puchar, 3 miejsce – 

błękitny puchar, 4 ÷ 6 miejsce statuetka pamiątkowa. 

4. Uwaga !: w lotach maratonu nie liczymy czasu nocnego ( bez odliczeń ). 

System naliczeń nie preferuje bliżej położonych gołębników i uwzględnia          

„ nocne” lotniki np. gołąb z dystansu 1200 km – 6 dni lotu może być 

wyprzedzony przez gołębia, który osiągnie gołębnik w 10 dniu lotu z dystansu 

2000 km. Np. miejscowość Szczecin – 1208 km, Praga – 1487 km,              

Warszawa – 1617 km, Budapeszt – 1917 km. 

5. Czas trwania konkursu max 30 dni. Baza konkursowa 4 : 1. 

6. Zgłaszanie gołębi w dniu przylotu na e-mail w.kuczyk@o2.pl lub tel. 

+48 795 497 367 ( MMS z foto – przesłać fotografię obrączek rodowych  

i kontrolnych oraz hasło z lotek skrzydła ), w przypadku awarii zegara lub 

systemu elektronicznego – zwrot obrączek kontrolnych i czas zgłoszenia 

gołębi zostanie uznany. 

7. Opłaty od gołębia 10 euro, od gołębia typowanego 100 euro.                                      

Podział kwoty uzyskanej za gołębie typowane (TN) 1 miejsce – 50%,                         

2 miejsce – 30%, 3 miejsce – 20% z listy międzynarodowej. Zgłoszenia 

 i wpłaty (wg uzgodnień) do dnia 30.05.2022 r. tel. kontaktowy 

+48 795 497 367. 

8. Organizator maratonu ma prawo zmienić miejsce startu w przypadku 

niepomyślnej prognozy meteo ( opady, burzy, wysokiej temperatury). 

9. Miejsce startu rezerwowe ROUEN, BREST – FRANCJA, EDYNBYRG – 

SZKOCJA. LIVERPOOL (po analizie warunków meteo). 

10. Hodowca ma prawo wybrać jeden lot z Anglii i jeden z Francji. Zgłoszenie 

wyników z maratonu do 30.09.2022 r. na email w.kuczyk@o2.pl . 
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11. Intermistrzem maratonu zostanie hodowca, którego drużyna 3 gołębi osiągnie 

w 2 lotach maratonu maksymalną ilość konkursów i punktów szwajcarskich. 

Baza 4 : 1 

 

LONDYN – 2022 

Organizuje  WSV IG WEST GERMANY 

 

Data lotu – 06.08.2022 r. 

Udział – 7 państw z Europy Centralnej. 

Wkładanie gołębi – UNIA ZACHODNIA  w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Os.  

Robotnicze 2, UNIA WSCHODNIA w Klubie PODLASIE tel. kontaktowy 

606 483 595, PKLD – Brzeg Dolny  tel kont. 606 483 595.                                                                                                               

Opłata od gołębia – 10 euro + 10 euro za gołębia typowanego.                         

Z Polski gołębie są dowożone na punkt wkładań do Niemiec gdzie komisja 

niemiecka sprawdza gołębie i zakłada dodatkowe obrączki kontrolne + hasło 

na skrzydle. 

                                                                                                                                                                              

Loty FEC 2022                                                                                                                  

1. 25 czerwiec 2022 r. – PARYŻ organizuje WSV IG WEST 

2. 09 lipiec 2022 r. – ROUEN organizuje WSV IG WEST 

3. 23 lipca 2022 r. – PARYŻ II organizuje WSV IG WEST 

4. 09 lipca 2022 r. – BREST organizuje KLUB 1000 MIL 

5. 09 lipca 2022 r. – BRUKSELA organizuje UNIA ZACHODNIA 

6. 09 września 2022 r. – BERLIN organizuje UNIA WSCHODNIA                               

 

 

INTERNATIONAL - 2022 

W kat. M > 1000 MIL – gołębie roczne z 2021 r. 

 

Z okazji 80-tej rocznicy powstania Armii Krajowej organizujemy mistrzostwo 

międzynarodowe dla gołębi rocznych o Super Puchar im. Armii Krajowej. 

Intermistrzem zostanie hodowca, którego 2 serie 3 gołębi z 10-ciu typ. 

zdobędą maks. Ilość konkursów i maks. Ilość pkt. szwajcarskich.  

Baza konkursu 4:1.Minimalny dystans lotu ponad 700km. Hodowca może 

zgłosić 2 drużyny z jednego lotu. Zgłoszenie wyników do dnia 30.09.2022 r.  

na email: w.kuczyk@o2.pl. Opłata na fundusz nagród – 50 Euro. Wyróżnimy 

również: 

- 3 Vicemistrzów – puchar i statuetka pamiątkowa 80 lat „AK”, 

- od 5 do 10 miejsca – statuetkę pamiątkową 80 lat „AK”. 

 

Hodowco jeśli masz gołębie pocztowe  to zapraszamy do sportowej 

międzynarodowej rywalizacji – „DOBRY LOT”   „GUT FLUG” 

Tel. kontaktowy: +48 795 497 367 (SMS). 

Tel. kontaktowy: +48 661 060 377 (j. niemiecki i rumuński). 

 

                                                                                       ZARZĄD FEC                                                                                                                                        
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