ONE LOFT RACE 2022 – 2024
International „WG Extreme 1000 MIL”
„CLUB 1000 MIL” organizuje międzynarodowe gołębniki testujące gołębie WG w kat. M – 1000
MIL (loty z nocowaniem). Osoby chętne do prowadzenia gołębników i dysponujące gołębnikiem
na 100 – 300 gołębi proszę załączać swoją kandydaturę na e-mail: w.kuczyk@o2.pl
(do dnia 15.02.2022 r.)
Zarząd klubu wytypuje kilka gołębników w Europie.
Regulamin i zasady prowadzenia WG.
1. Przyjęcie gołębi: od dnia 30 marca do 30 maja 2022 r. Na wskazany adres wysyłamy gołębie
zdrowe i zaszczepione przeciw paramyksowirozie. Dołączamy oświadczenie o przekazaniu
dla WG gołębi z kartami tożsamości i rodowodem.
2. Na gołębniki zagraniczne będzie zorganizowany dowóz gołębi (za opłatą wg kosztów). Opłaty
roczne.
3. Za 2022 r. za karmę i 7 treningów (3x50km; 2x100km; 2x150km) - 15 euro.
4. Za 2023 r. za karmę i 8 treningów (2x50km; 2x100km; 2x150km; 2x300km) – 25 euro.
5. Za 2024 r. za karmę i 8 treningów (2x50km; 2x100km; 2x200km; 2x400km) – 30 euro.
6. Za loty finałowe w 2024 r. uczestnik WG płaci wg stawki organizatora lotu i zdobywa
nagrody itd. Loty finałowe będą do wyboru m. in. z m. Londyn, Paryż, Rouen, Bilbao,
Lerwick, San Sebastián, Narvik.
7. Intermistrzostwo w kat. M > 1000 MIL zdobędzie uczestnik WG, którego gołębie w 2 lotach
finałowych zdobędą drużyny 2 gołębi maks. Ilość konkursów i pkt. szwajcarskich (baza 4:1)
8. Gołębie, które biorą udział jako typowane o nagrody sponsorów (uczestników WG) powinny
mieć obrączkę dodatkową (wąską metalową) z adresem e-mail organizatora WG.
Można nabyć te obrączki przy zgłoszeniu gołębi (cena 5 euro) – dochód przeznaczony jest
na organizację i reklamę WG oraz na puchary za 1m. z lotów finałowych.
9. Młode gołębie w 2022 r. będą korzystać będą z oblotów przez cały dzień, a w 2023 i 2024 r.
będą rozdzielone wg płci i lotowane totalnie.
10. Treningi będą odbywały się z różnych kierunków geograficznych w godzinach
popołudniowych.
11. Opłaty roczne za 2023 i 2024 r. proszę uregulować do dnia 20.12.2023 r. oraz 20.12.2024 r.
Gołębie nieopłacone uczestnik powinien odebrać do dnia 30.12.2023 r. oraz 30.12.2024 r.
12. Gołębie nieodebrane będą przeznaczone do wylosowania w loterii charytatywnej (dla chorych
dzieci).
13. Wyniki uzyskane przez gołębie będą honorowane (jeśli spełnią wymogi w kat. M > 1000 Mil)
dla hodowcy w rywalizacji o intermistrzostwo FEC.
14. Po lotach finałowych gołębie będą wystawione na 2 Olimpiadzie Gołębi Dalekodystansowych
– FEC. Po olimpiadzie będą sprzedane na licytacji i uzyskaną kwotę 50% otrzyma uczestnik
WG, a pozostałą kwotę 50% otrzyma opiekun gołębnika WG.
15. Uczestnicy WG będą zaproszeni na loty finałowe i mogą obstawiać swoje gołębie wg swojego
uznania w zakładach wzajemnych.
16. Nadzór nad organizacją lotów (przylotów) pełnić będzie komisja (3 osobowa) wybrana wśród
uczestników WG i 2 przedstawicieli FEC.
17. Dnia 01.12.2022 r. będą publikowane listy gołębi, które pozostały na gołębniku WG.
18. Gołębie, które zdobędą 1 miejsca z lotu finałowego otrzymają puchar i statuetkę olimpijską.
2 miejsce – 10 miejsce statuetkę olimpijską i dyplom uznania.
19. Drużyny 2 gołębi, które zajmą 1-3 miejsce otrzymują puchary i dyplomy pamiątkowe.
20. Zgłoszenie uczestnictwa trwa do dnia 30.03.2022 r. proszę o wysyłanie adresu (do wysyłki
obrączek organizatora).
21. Udział w WG może wziąć każdy kto akceptuje w/w regulamin WG „Extreme 1000 MIL”.
Zapraszamy do sportowej rywalizacji o prestiż w sporcie gołębiarskim w Europie Centralnej.
„Dobry lot”
Prezes tel. +48795497367 (SMS)
Menadżer tel. +48661060377 (j. niemiecki i j. rumuński)

Zarząd „Klub 1000 MIL”

