Królewiec 23.09.2018r

GOŁĘBNIK ,,FAIR PLAY”

Kolejna edycja ,,zabawy”, którą nazwałem Gołębnik ,,Fair Play” już za nami.
Postanowiłem w kolejnym sezonie 2019 przeprowadzić czwartą edycję ,,Fair Play”. Sporo
zmian więc zapraszam do zapoznania się z nowym regulaminem.
Oto REGULAMIN na 2019r:
1) W nowym gołębniku ,,Fair Play” zamieszka 400 gołębi, każdy hodowca może zgłosić
dowolną ilość gołębie młodych (oraz drużyn) na obrączkach rodowych z 2019r.
2) Drużyna składa się z 5 gołębi + 1 rezerwowy (bezpłatny). Jeżeli na którymś z treningów,
lub też przy oblotach zginie jeden z młodych uczestnika zgłaszającego drużynę gołąb 6-ty
rezerwowy bezpłatnie go zastępuje. Jeśli uczestnik zgłasza mniej niż 5 gołębi wtedy nie
ma możliwości dołożenia gołębia rezerwowego.
a. Jeżeli po ostatnim locie treningowym, a przed pierwszym lotem konkursowym
uczestnik będzie miał na gołębniku wszystkie 6 gołębi, wtedy musi wskazać gołębia
rezerwowego (gołąb ten nie będzie zbierał punktów dla drużyny w lotach
konkursowych).
b. W sytuacji kiedy uczestnik nie wskaże takiego gołębia, organizator zaznaczy jako
rezerwowego, gołębia z najwyższym numerem w drużynie danego gracza.
c. Kolejna decyzja, którą musi podjąć uczestnik w sytuacji, kiedy będzie miał 6 gołębi
przed pierwszym lotem konkursowym dotyczy wyboru jednego z dwóch wariantów:
1.

Opłacam 6-go gołębia kwotą 500 zł – wtedy gołąb od pierwszego lotu
konkursowego rywalizuje o wszystkie nagrody zarówno rzeczowe jak
i finansowe włącznie z lotem finałowym. Nie zbiera on natomiast punktów dla
drużyny. (Odnośnie puli zebranej z 6-go gołębia w sprawach finansowych)

2.

Nie opłacam swojego 6-go gołębia kwotą 500 zł, wtedy gołąb bierze udział we
wszystkich lotach rywalizując tylko indywidualnie o nagrody rzeczowe. Nie
rywalizuje on o nagrody finansowe zarówno w locie konkursowym jak
i finałowym.

Przykład - gołąb 6-ty (nie opłacony) w locie konkursowym czy też finałowym
zdobywa 1-szy konkurs, wtedy nagrody rzeczowe (dyplom, puchar, ewentualne
nagrody od sponsorów) należą się temu gołębiowi, natomiast nagroda finansowa
przechodzi na kolejnego gołębia. Reasumując – tylko gołąb za którego została
dokonana opłata ma prawo wygrać nagrody finansowe.
3) Edycja IV gołębnika ,,FP” wystartuje tylko wtedy, jeśli do końca lutego 2019r ilość gołębi
zgłoszonych do rywalizacji będzie równa lub większa niż 250 szt.
4) Jeżeli do końca lutego uda się zebrać mniej niż 250 szt. wtedy 100% wpłaconych zaliczek
zostanie na początku marca zwrócona osobom wpłacającym. IV edycja nie wystartuje
a projekt ,,Fair Play” uznam za zamknięty.
5) Każdy uczestnik jest zobowiązany w terminie od 20.04.2019 do 25.05.2019r dostarczyć
swoje gołębie do gołębnika ,,Fair Play” wraz z kartą własności.
6) Gołębie młode w dniu dostarczenia powinny być w wieku około 28-30 dni tak aby same
piły i jadły.
7) Średnio co dwa tygodnie młode gołębie będą sprawdzane pod względem obecności.
O ewentualnych stratach hodowcy będą informowani na bieżąco. 25.05.2019r. zostanie
ostatecznie sprawdzony stan gołębnika. Jeżeli jakiś gołąb zaginie przy domu hodowca
będzie miłą 5 dni na dostarczenie gołębia w zastępstwie.
8) Po upływie 5 dni to jest od dnia 01.06.2019r. nie będzie możliwości podmiany gołębi. Na
stronie internetowej pojawi się lista gołębi z numerami rodowymi, które od dnia
01.06.2019 zaczną przygotowania do sezonu lotowego gołębi młodych.
9) 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
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.
10) Wszystkie młode gołębie rozpoczną treningi w lipcu. Do pierwszego lotu konkursowego
odbędą w zależności od warunków atmosferycznych około 10 treningów.
11) Na dzień opracowania tego regulaminu gołębie z Fair Play nie będą rywalizowały
z gołębiami oddziałowymi na listach konkursowych. Aneks do regulaminu odnośnie
ewentualnej współpracy z Oddziałem Mińsk Maz. lub też sąsiednim oddziałem zostanie
przedstawiony pod koniec lutego.

12) Od pierwszego lotu treningowego do ostatniego lotu konkursowego włącznie z finałem
będą prowadził dodatkowo tak jak miało to miejsce poprzednich latach tzw. ,,Grafik
obecności i osiągnięć”. Ten jeden dokument będzie obrazował wszystkie osiągnięcia
młodych asów.
13) Po każdym locie konkursowym powstanie lista konkursowa na bazie 1/3. Na podstawie tej
listy, będą rywalizowały drużyny jak i indywidualnie lotniki. Do drużyny będzie liczona
suma punktów trzech pierwszych gołębi danego gracza. O kolejności na liście drużyn
zawsze w pierwszej kolejności będzie rozpatrywana ilość konkursów, a następnie punkty.
14) Gołębie młode będą miały założone obrączki elektroniczne przed pierwszym lotem
treningowym na którym stado zostanie wypuszczone całością - czyli około 6 - 7 lotu
treningowego. Od tego lotu treningowego na stronie będą zamieszczane wydruki z zegara
do analizy postępów swoich wychowanków (tak jak miało to miejsce w poprzednich
latach).
15) Każdy z uczestników ma prawo i możliwość wziąć udział w koszowaniu gołębi na każdy
lot konkursowy. Jeżeli uczestnik będzie wyrażał taką chęć proszę o kontakt
z organizatorem w celu ustalenia szczegółów.
16) Plan Lotów konkursowych:
1.

Płock – 120 km

- 15 pkt;

2.

Włocławek – 174 km

- 20 pkt;

3.

Bydgoszcz – 244 km

- 30 pkt;

4.

Bydgoszcz – 244 km

- 30 pkt;

5.

Tuczno – 380 km

– 40 pkt – finał.

Jest to prawdopodobny plan lotów ponieważ miejscowości będą uzależnione od
ewentualnej współpracy z Oddziałem Mińsk Maz. lub też innym sąsiednim Oddziałem.
Lot finałowy będzie realizowany w ramach 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 lotów.
Sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli organizator ,,FP” bazując na swojej wiedzy
i doświadczeniu uzna, iż dany lot planowany przez Oddział czy Okręg jest w skrajnie
trudnych warunkach np. fronty atmosferyczne, bardzo silny wiatr, deszcz. Jeżeli taka
sytuacja będzie miała miejsce lot zostanie zorganizowany w innym pobliskim terminie
uwzględniając zmiany pogodowe.

17) 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. 5 szt. wpłata wynosi 1.250zł);
c) Przy tworzeniu listy liczy się kolejność wpłat. 400 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.
18) Nagrody (przy obsadzie 400 szt. gołębi):
a) Loty konkursowe (z każdego lotu)
1. gołąb – 700 zł;
2. gołąb – 600 zł;
3. gołąb – 500 zł;
4. gołąb – 400 zł;
5. gołąb – 300 zł;
6. gołąb – 200 zł;
7 – 10 gołąb – 100 zł.
b) Lot finałowy:
1. gołąb – 26.000 zł;
2. gołąb – 17.000 zł;
3. gołąb – 10.000 zł;
4. gołąb – 7.000 zł;
5. gołąb – 6.000 zł;
6. gołąb – 5.000 zł;
7. gołąb – 4.000 zł;
8. gołąb – 3.000 zł;
9. gołąb – 2.000 zł;
10. gołąb - 1.500 zł;
11. – 20. gołębia – 1.000 zł;
21. – 40. gołębia – 500 zł.

c) Drużyny:
1.

7.000 zł;

2.

5.000 zł;

3.

4.000 zł;

4.

2.000 zł;

5.

1.000 zł;

6.

1.000 zł.

d) As – Lotnik z największą ilością konkursów włącznie z lotem finałowym na bazie 1/3
list konkursowych. O kolejności na liście będzie decydowała liczba konkursów a w
następnej kolejności zdobyte ,,As-punkty”. W tej konkurencji pula nagród będzie
znana i opublikowana przed pierwszym lotem konkursowym. Nagrody w tej kategorii
będą pochodziły z opłaconych ,,6-tych” gołębi. Przykład - jeżeli tych gołębi zostanie
opłaconych 20 wtedy dysponujemy kwotą 10.000 zł. 80% zebranych funduszów
zostanie przeliczona procentowo na 3, 5 lub maksymalnie 10 pierwszych Asów
w zależności od zebranej kwoty. Organizator pozostawia podział procentowy tych
pieniędzy do własnej dyspozycji.
19) Dyplomy i puchary:
 Loty konkursowe – 10 pierwszych gołębi dyplom;
 Lot finałowy – 3 pierwsze gołębie puchar, do 15 go miejsca dyplom;
 Drużyny – 3 pierwsze puchar, do 10 miejsca dyplom;
 Asy – 3 pierwsze puchar do 15 miejsca dyplom.
20) Lot finałowy niezależnie od Okręgu będzie trwał do chwili, aż w gołębniku pojawi się 40
gołębi, ale nie dłużej jak 3 dni tj. do 22.00 trzeciej doby od dnia wypuszczenia gołębi.
21) Jeżeli w 3 dni nie przybędzie do gołębnika 40 szt. gołębi nagrodzonych (przy obsadzie
400szt) wtedy pula pozostała do wypłaty z lotu finałowego przechodzi na kolejny sezon
lotowy zwiększając nagrody w roku 2020r.
22) 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 100 gołębi z lotu
finałowego powróciło 30 gołębi wtedy nagrody od pozycji 31 do 40 są sumowane
i dzielone na 70 gołębi, które nie dotarły z finału.
23) 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 środy do godz. 20.00 w tygodniu poprzedzającym 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 20 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 20 szt. nagrody zostaną podzielone
na pierwsze 5 gołębi procentowo:

 1 - 40%
 2 - 25%
 3 - 15%
 4 - 10%
 5 - 10%
24) Nagrody finansowe zostaną wypłacone w ciągu 7 dni od zakończenia lotu finałowego.
25) Każdy zwycięzca jest zobowiązany odprowadzić podatek od wygranej na własną
rękę.
26) 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.
27) Jeżeli po licytacji zostaną gołębie nie sprzedane, przechodzą one na własność
organizatora.
28) Każdy uczestnik może uczestniczyć w przylocie gołębi z lotów konkursowych jak i z lotu
finałowego na którym, organizator zapewni poczęstunek z grila.

29) 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

