„CLUB M > 1000 MIL”

Na I wystawie Federacji „CZ-D-PL” z inicjatywy hodowców gołębi utworzono „Club –
1000 MIL”. Zarząd klubu:
1. Prezes – Władysław Kuczyk – Nowogród Bobrzański
2. Viceprezes – Tomasz Pytlik – Brzeg Dolny
Członkowie zarządu – komisja rewizyjna:
1. Pan kpt. Tadeusz Dudziński – Szczecin (Club Sea Baltic)
2. Pan Andrzej Jankowski – Briańsk (Podlasie)
3. Pan Tadeusz Wawszczyk – Drzonków (Lubuskie)
W/w klub działa w Federacji Europy Centralnej i organizuje loty maratońskie gołębi z
„nocowaniem” z dystansów ok. 1000 MIL.
Regulamin lotowy klubu 2021 – 2022
1. Intermistrzostwo klubu osiąga hodowca, którego seria 3 gołębi osiągnie maks. Ilość
konkursów z 2 lotów z dystansu 1500 Km. Baza konkursu 4:1.
2. Minimalna ilość klubów biorących udział w locie – 3 kluby
3. Min. hodowców: 10; Min. gołębi wkładanych: 30 sztuk.
4. Maksymalny czas trwania konkursu: 30 dni.
5. Maksymalny czas trwania dystansu ponad 2000 km: 45 dni.
6. Wzajemna kontrola na wkładanie gołębi i przylotów gołębi.
7. Zasada obliczeniowa szybkości gołębia i nie odliczamy czasu nocnego – według
czasu lotu nocnego i dziennego. Nie promujemy bliżej położonych gołębników i
uwzględniamy „nocne” lotniki.
8. Intermistrza klubu honorujemy za wyniki uzyskane z dwóch lat i nagradzamy na
Olimpiadzie Federacji Europy Centralnej. Wyróżniamy też vicemistrzów.
9. Nie są honorowane wyniki uzyskane przez hodowcę, który był karany za oszustwa
lotowe w FCI lub w klubie.
10. Wyniki uzyskane w lotach FCI (narodowych) jeśli spełniają kryteria w/w regulaminu
honorujemy zgodnie z listami konkursowymi (np. okręgowo).
11. Organizator lotu odpowiedzialny jest za rozliczenie finansowe lotu kwotę pozostałą po
rozliczeniu kosztów powinien przekazać na cel charytatywny.
12. W przypadku awarii zegara lub systemu elektronicznego komisja zegarowa może
uznać czasy zgłoszenia gołębi za pomocą e-mail lub SMS – jeśli są czytelne obrączki
(kontrolna i rodowa).

Zapraszamy do międzynarodowej rywalizacji sportowej!

Dobry lot

Zarząd CLUB > 1000 MIL

