Królewiec 20.10.2017r

GOŁĘBNIK ,,FAIR PLAY”

Szanowni koledzy hodowcy myślę, że dwie poprzednie edycje ZABAWY, którą
nazwałem Gołębnik ,,Fair Play” wyszły naprawdę fajnie. Postanowiłem więc
w kolejnym sezonie 2018 przeprowadzić trzecią edycję ,,Fair Play”.
Oto REGULAMIN naszej zabawy na 2018r:
1) W gołębniku ,,Fair Play” zamieszka 130 gołębi, każdy hodowca może zgłosić dowolną
ilość, ale nie mniej niż 3 gołębie.
2) Wszystkie gołębie mieszkające na gołębniku, będą prowadzone zgodnie z moim
doświadczeniem. Będą podlegały szczepieniom, profilaktyce, treningom i oczywiście
lotom konkursowym. Jak myślę większość wie, że nie wychodzi mi to najgorzej.
3) Żaden z członków mojej rodziny (ani tym bardzie ja) nie ma możliwości wystawienia
gołębi w ramach gołębnika ,,Fair Play”.
4) Każdy uczestnik jest zobowiązany w terminie od 15.04.2018 do 25.05.2018r dostarczyć
swoje gołębie do gołębnika ,,Fair Play” wraz z kartą własności.
5) 25.05.2018r. zostanie sprawdzony stan gołębnika. Jeżeli jakiś gołąb zaginie przy domu
hodowca będzie miłą 5 dni na dostarczenie gołębia w zastępstwie.
6) Po upływie 5 dni to jest od dnia 01.06.2018r. nie będzie możliwości podmiany gołębi. Na
stronie internetowej pojawi się lista gołębi z numerami rodowymi, które od dnia
01.06.2018 zaczną przygotowania do sezonu lotowego gołębi młodych.
7) Jako właściciel gołębnika nie wyrażam zgody na tak zwane ,,zwiedzanie gołębników”
przed czy też w trakcie trwania sezonu lotowego. Jest to spowodowane troską o zdrowie
swoich jak i waszych koledzy gołębi. Między innymi z powodu takich warunków
gołębnik nosi nazwę ,,Fair Play”. Myślę, że poprzednimi edycjami udowodniłem
uczciwość tej zabawy oraz swoje poświęcenie dla ,,młodzieży”. Jeżeli nie jesteś w stanie
zaufać, nie zgłaszaj się do tej zabawy. Gwarantuję, iż na tym gołębniku liczyć się
będzie tylko jakość gołębi, a nie nazwisko od kogo pochodzą.
8) Wszystkie młode gołębie rozpoczną treningi w lipcu. Do pierwszego lotu konkursowego
odbędą 10-12 treningów.

9) Gołębie z gołębnika ,,Fair Play” będzie reprezentowała na listach konkursowych moja
żona Magdalena Trójczak z dopiskiem ,,Fair Play”. Wszystkie gołębie będą brały udział
w lotach konkursowych (kabinowych) organizowanych przez PZHGP Oddział Mińsk
Mazowiecki. Wszelkie ewentualne trofea (dyplomy) zdobyte przez gołębie ,,Fair Play”
zostaną wypisane na Magdalena Trójczak - ,,Fair Play” z adnotacją przez kogo gołąb
został wyhodowany i oczywiście przekazane właścicielowi gołębia. Reasumując - to co
zdobędzie ,,Fair Play” indywidualnie - wróci do rąk właściciela wyhodowanego
gołębia.
10) Gołębie z gołębnika "Fair Play" biorące udział w lotach konkursowych rywalizują
zgodnie z regulaminami obowiązującymi w PZHGP. Oznacza to, że wszystkie wyniki
uzyskane indywidualnie przez gołębia, będą honorowane na każdym szczeblu naszego
związku (tego nie ma na standardowych wspólnych gołębnikach). Jeżeli gołąb wylata
rewelacyjny wynik mogący go wysoko uplasować na szczeblu okręgu, regionu czy też
Polski, a będzie to satysfakcjonujące dla właściciela, po czwartym locie konkursowym
właściciel może podjąć decyzję, o wycofaniu gołębia z lotu finałowego. W takim
przypadku kwota wykupienia gołebia to 500zł. Odkupiony gołąb może być
reprezentantem na wystawach poszczególnych szczebli naszego związku. Pełna
dokumentacja dla danego gołębia, będzie przygotowana przez organizatora gołębnika
"Fair Play".
11) Koszowanie na loty konkursowe będzie odbywało się na ogólnych zasadach, czyli na
każdy lot gołębie będą koszowane komisyjnie na punkcie wkładań w Królewcu.
12) Wszystkim gołębiom, które zostaną zgłoszone do lotów (znajdą się na spisie złożonym do
oddziału) zostanie automatycznie nałożona obrączka elektroniczna. Od tej chwili
wszystkie loty treningowe, jak i konkursowe będą rejestrowane na zegarze, a skany
z przylotu zamieszczane na stronie internetowej.
13) Gołębie młode, które wrócą do gołębnika FP po zdaniu spisu w lotach konkursowych
będą brały udział na ,,gumki”, ale nie będą rywalizowały o nagrody. Jeżeli ukończą loty
konkursowe, przed finałem zostanie im nałożona obrączka elektroniczna i w tym locie już
w pełni mają prawo walki o nagrody.
14) Od pierwszego lotu treningowego do ostatniego lotu konkursowego włącznie z finałem
będą prowadził dodatkowo tak jak miało to miejsce w 2017r tzw. ,,Grafik Osiągnięć”. Ten
jeden dokument będzie obrazował wszystkie osiągnięcia młodych asów.
15) Plan Lotów:
1.

Drobin – 120 km

- lot konkursowy;

2.

Rypin 1 – 174 km

- lot konkursowy;

3.

Rypin 2 – 174 km

- lot konkursowy;

4.

Chełmno – 240 km

- lot konkursowy;

5.

Pniewy – 360 km

– FINAŁ.

Jest to prawdopodobny plan lotów ponieważ miejscowości będą oparte na bazie planu
lotów gołębi młodych Oddziału Mińsk Maz., a lot finałowy na bazie lotu okręgowego.
Ostateczne plan lotów zostanie podany z chwilą zatwierdzenia planów przez poszczególne
zarządy. Zmiany mogą dotyczyć miejscowości, kilometraż raczej będzie bardzo zbliżony.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odległości oraz daty odbycia lotu
finałowego. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli organizator ,,FP” bazując na swojej
wiedzy i doświadczeniu uzna, iż lot planowany przez Okręg jest w skrajnie trudnych
warunkach np. fronty atmosferyczne, bardzo silny wiatr, deszcz. Jeżeli taka sytuacja
będzie miała miejsce zostanie zorganizowany lot finałowy w innym pobliskim terminie
uwzględniając zmiany pogodowe na dystansie od 300 do 430km.
16) Sprawy finansowe i nagrody:
Wpłaty:
a) Opłata od gołębia wynosi 500zł;
b) Miejsce na liście uczestników hodowca potwierdza wpłatą 50% kwoty łącznej ilości
zadeklarowanych gołębi (przy zgłoszeniu np. 4 szt. wpłata wynosi 1.000zł);
c) Przy tworzeniu listy liczy się kolejność wpłat. 130 pierwszych zadeklarowanych
gołębi zamyka listę.
d) Drugą cześć wpłaty hodowca uiszcza do dnia dostarczenia gołębi do gołębnika ,,Fair
Play”.
e) Jeżeli ktoś zadeklaruje swój udział wpłacająć 50% łącznej kwoty a po jakimś czasie
rozmyśli się z udziału pieniądze te nie podlegają zwrotowi. Zostają one w puli nagród.
Proszę o przemyślane deklaracje.
Nagrody:
a) Loty konkursowe (z każdego lotu)
1. gołąb – 500 zł;
2. gołąb – 400 zł;
3. gołąb – 300 zł;
4. gołąb – 200 zł;
5. gołąb – 100 zł.
b) Lot finałowy:

1. gołąb – 14.500 zł;
2. gołąb – 7.500 zł;
3. gołąb – 5.200 zł;
4. gołąb – 3.200 zł;
5. gołąb – 2.500 zł;
6. gołąb – 1.500 zł;
7. gołąb – 1.300 zł;
8. gołąb – 1.100 zł;
9. gołąb – 1.000 zł;
10. gołąb – 900 zł;
11. gołąb – 800 zł;
12-18 gołębia – 500 zł.
c) Z każdego lotu gołębie nagradzane finansowo otrzymają również dyplom. Po 4 lotach
konkursowych zostanie opublikowana lista najlepszych lotników oparta na bazie list
konkursowych. 3 pierwsze Asy otrzymają puchar, a do 10 miejsca zostaną wydane
dyplomy. Do wyżej opisanej rywalizacji nie jest wliczany lot finałowy – on rządzi się
swoimi prawami. Z lotu finałowego 3 pierwsze gołębie indywidualnie otrzyma
puchary, pozostałe które wrócą dyplomy.
d) Jeżeli będzie w kolejnym sezonie to praktykowane przez Okręg to - lot okręgowy daje
możliwość dodatkowego obstawienia swoich gołębi i uczestnictwo w nagrodach
finansowych zebranych przez Okręg. Aby brać udział w dodatkowej puli nagród
właściciel gołębia za moim pośrednictwem może obstawić swojego pupila kwotą 10
zł. (jeżeli Okręg nie zmieni kwoty i zasad). W przypadku wygranej związanej
z dodatkowym obstawieniem gołębia 100% tej kwoty zabiera właściciel gołębia.
e) Lot finałowy niezależnie od Okręgu będzie trwał do chwili, aż w gołębniku pojawi się
18 gołębi, ale nie dłużej jak 3 dni tj. do 22.00 trzeciej doby od dnia wypuszczenia
gołębi.
f) Tylko w sytuacji gdy lot finałowy okaże się katastrofalny, organizator ma prawo
przedłużyć czas trwania konkursu na ,,FP” do 7 dni. Wtedy konkurs zakończy się
w siódmej dobie lotu o godz. 21.00. Jeżeli to przesunięcie nie da zamknięcia ilości
gołębi nagrodzonych tj. 18 szt. wtedy pula pozostała do wypłaty z lotu finałowego
przechodzi na kolejny sezon lotowy zwiększając nagrody w roku 2019.
g) Jeżeli organizator podejmie decyzję, iż nie będzie kolejnej edycji gołębnika ,,Fair
Play” wtedy pieniądze, które nie zostały wypłacone w finale zostaną podzielone przez

ilość gołębi biorących udział w locie finałowym (tych które nie powróciły)
i wypłacone właścicielowi. Przykład: na lot finałowy zakosztowano 60 gołębi z lotu
finałowego powróciło 10 gołębi wtedy nagrody od pozycji 11 do 18 są sumowane
i dzielone na 50 gołębi, które nie dotarły z finału.
h) Aby uatrakcyjnić zabawę, istnieje możliwość aktywowania gołębia w locie finałowym
co zwiększy emocje i urozmaici kategorie nagradzane. Kwota aktywacji to 100 zł od
gołębia.


Po ostatnim locie konkursowym Organizator ,,FP” poda listę gołębi biorących
udział w finale;



Właściciel gołębia ma pierwszeństwo aktywowania swojego wychowanka. Jeżeli
nie zrobi tego do godz. 20.00 dnia poprzedzającego dzień koszowanie, nie
aktywowanego gołębia może opłacić każda inna osoba;



90% kwoty, która zostanie zebrana z aktywacji, przeznaczona będzie na nagrody
za gołębie aktywowane;



Jeżeli aktywowanych gołębi będzie 10 lub mniej fundusz przeznaczony na
nagrody podzielony zostanie na 3 pierwsze gołębie procentowo:

 1 - 50%
 2 - 30%
 3 - 20%


jeżeli aktywowanych gołębi będzie więcej niż 10 szt. nagrody zostaną podzielone
na pierwsze 5 gołębi procentowo:

 1 - 40%
 2 - 25%
 3 - 15%
 4 - 10%
 5 - 10%
i) Nagrody finansowe zostaną wypłacone w ciągu 7 dni od zakończenia lotu finałowego.
j) Każdy zwycięzca jest zobowiązany odprowadzić podatek od wygranej na własną
rękę.
17) Po locie finałowym wszystkie gołębie, które powrócą zostaną wystawione na aukcji
internetowej. Każdy właściciel gołębia przed uruchomieniem aukcji jest zobowiązany do
wystawienia rodowodu w celu uatrakcyjnienia oferty. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
gołębi będą podzielone 50% właściciel, 50% organizator gołębnika. Kwota ta będzie

pomniejszona o prowizję dla organizatora aukcji, 15% (jeżeli organizator aukcji nie
zażąda innej prowizji) kwoty za którą został sprzedany gołąb.
18) Jeżeli po licytacji zostaną gołębie nie sprzedane, przechodzą one na własność
organizatora.
19) Każdy uczestnik może uczestniczyć w przylocie gołębi z lotów konkursowych jak i z lotu
finałowego na którym, organizator zapewni poczęstunek z grila.
20) Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gołębnika ,,Fair Play” można uzyskiwać na
bieżąco poprzez moją stronę internetowa lub też pod numerem telefonu 603 401 206.
Mam nadzieję, że zasady tej zabawy są opisane szczegółowo. Mam również nadzieję, że
uda się przeprowadzić naszych podopiecznych bez większych problemów przez sezon, tak
aby finał był pełen emocji i radości z naszego hobby.
Z poważaniem Michał TRÓJCZAK

