
 

 

 

 

BRUKSELA – BREST (F) 

Maraton lotowy o Super Puchar im. ARMII KRAJOWEJ  

 

Zarząd „CLUB-1000 MIL” organizuje maraton lotowy gołębi w dniu 09.07.2022 r. 

Udział w maratonie może wziąć każdy hodowca gołębi pocztowych wg regulaminu 

lotowego. 

Regulamin 

1. Gołębie powinny być zdrowe i zaszczepione przeciw paramyksowirozie. 

2. Hodowca typuje na każdy lot maratonu 10 gołębi i oznacza na liście wkładań 

oraz podaje dane geograficzne gołębnika. 

3. Można używać zegary elektroniczne i systemy elektroniczne wkładań –

dostępne na punkcie wkadań. 

4. Każdy gołąb otrzyma dodatkową obrączkę kontrolną: kod tajny na skrzydle. 

Hodowca zgłasza te dane poprzez MMS (zdjęcie obrączek) tel. 795497367 lub 

w dzień przylotu na adres e-mail: w.kuczyk@o2.pl Trasa przejazdu kabiny 

lotowej: Brzeg Dolny  - Sława Śląska – Nowa Sól – Nowogród Bobrzański.  

5. Organizator przewiduje w m. Bruksela start gołębi rano. W m. Brest start 

gołębi popołudniowy. 

6. Miejsce rezerwowe startu w m. Rouen (Francja) – w przypadku złej pogody na 

trasie lotu takie jak burze, opady, wysokie temperatury. 

7. Koszowanie odbędzie się dn. 06.07.2022 r. jednocześnie na dwa loty (osobne 

listy zegarowe – wkładań) 

8. Opłaty: 

- za gołębia na Brukselę – 20 zł; 

- za gołębia na Brest – 30 zł; 

Wyróżnimy pucharami za miejsca 1-3; 

Wyróżnimy statuetkami za miejsca 4-10 (pamiątkowe statuetki 80-lecie Armii 

Krajowej). 

9. Intermarathon wygrywa hodowca gołębi, którego 2 drużyny 3 gołębi(T) z m. 

Bruksela i z m. Brest osiągnią maksymalną ilość konkursów i pkt. 

szwajcarskich z listy konkursowej. Baza 4:1. 

10. Uwaga! Nie odliczamy czasu nocnego – system ten uwzględnia lotniki „nocne” 

i nie preferuje bliskich gołębników.  

11. Wręczenie nagród odbędzie się w MGOKSiR Nowogród Bobrzański ul. 

Pocztowa 7 w miesiącu grudzień 2022 r. (Olimpiada FEC). 

12. Osoby chętne do organizacji punktów wkładań w innych rejonach Polski 

proszę o kontakt tel. 795497367 (SMS). 
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13. Opłata za gołębie NT – nietypowany:  

- Brest – 15 zł; 

- Bruksela – 10 zł (jeśli będzie miejsce w kabinie lotowej). 

14.  Zgłoszenia do udziału w locie o ilości gołębi do dn. 15.06.2022 r. 

15. Kody na skrzydle wykona komisja 3 osobowa z 3 klubów nie biorąca udziału w 

lotach konkursowych. Przyjmie też zakłady wzajemne na gołębia (TS) 

Szampion (100 zł). Podział kwoty uzyskanej: 

- 1 miejsce „TS”= 50% kwoty ogólnej; 

- 2 miejsce „TS”= 30% kwoty ogólnej; 

- 3 miejsce „TS”=20% kwoty ogólnej (puli nagród).  

 

 

Zapraszamy do sportowej rywalizacji hodowców z Europy Centralnej 

 i Wschodniej. 
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