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KOMUNIKAT WYSTAWY OKR ĘGOWEJ 2019 ROKU 
 
 
 

Komitet Organizacyjny Wystawy Okręgowej podaje do wiadomości, że w dniach  
14-15 grudnia 2019r. odbędzie się Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Leszno. 
Miejsce wystawy to sala we Włoszakowicach, ul.Kurpińskiego 29. 
       
 

Zarząd Okręgu ustalił niżej wymienione klasy wystawowe, z których zostanie  
wyłoniona reprezentacja Okręgu Leszno na Wystawę Ogólnopolską w Sosnowcu: 
 

1. Kategoria Standard – samczyki 
Konkursy zdobyte w latach 2018-2019, łącznie 2500 k/km na bazie 1:5 z lotów 
powyżej 100 km, przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. 
W roku 2019 minimum 30% obowiązującego kilometrażu. (tj. 750 k/km). 
Ocenie podlega standard gołębia. 

 
2. Kategoria Standard – samiczki 

Konkursy zdobyte w latach 2018-2019, łącznie 2000 k/km na bazie 1:5 z lotów 
powyżej 100 km, przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie. 
W roku 2019 minimum 30% obowiązującego kilometrażu. (tj. 600 k/km). 
Ocenie podlega standard gołębia. 

 
3. Kategoria Standard – samczyki – Młode 2019 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2019, na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km, 
przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach.  
Ocenie podlega standard gołębia. 

 
4. Kategoria Standard – samiczki – Młode 2019 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2019, na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km, 
przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębiach.  
Ocenie podlega standard gołębia. 

 
5. Kategoria Sport – A 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  
2018-2019 z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 10 konkursów  
z lotów 100-400 km, łącznie 1500 k/km. 
 
 

 



6. Kategoria Sport – B 
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  
2018-2019 z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 8 konkursów z 
lotów 300-600 km, łącznie 2800 k/km. 
 

7. Kategoria Sport – C 
           Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  
           2018-2019 z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 6 konkursów  
 z lotów powyżej 500 km, łącznie 3300 k/km. 
 

8. Kategoria Sport – D 
           Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  
           2018-2019  z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 11 konkursów –  
 – w tym: kat.A 3-5 konk, kat.B 2-6 konk, kat.C 1-3 konk, łącznie 3500 k/km. 
 

9. Kategoria Sport – E (maraton) 
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  
2018-2019  z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 4 konkursy  
z lotów powyżej 700 km, łącznie 2800 k/km. 
 

10. Kategoria Sport – H (dorosłe) 
            Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 
 2019 r. z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 6 konkursów z lotów 
 powyżej 300 km, łącznie 1800 k/km. 
 

11. Kategoria Sport – I (dorosłe i roczne) 
Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 
2019 z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 3 konkursy z lotów 
powyżej 500 km, łącznie 1800 k/km. 

 
12. Kategoria Sport – G (roczne)   

Gołębie roczne sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego  
w roku 2019 z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 5 konkursów z 
lotów powyżej 100 km, łącznie 500 k/km. 

 
13. Kategoria Sport – F (młode) 

Gołębie młode sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w 
roku 2019 z list konkursowych na bazie 1:5, które uzyskały 3 konkursy z lotów 
powyżej 100 km, łącznie 300 k/km. 

 
14. Kategoria Sport – Wyczyn 

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego  
w latach 2018-2019 z list konkursowych na bazie 1:5. 

 
15. Kategoria Standard zwykły – samce 

3 konkursy zdobyte w latach 2018-2019 z list konkursowych na bazie 1:5,                                                                       
łącznie 500 k/km. Ocenie podlega standard gołębia. 



 
16. Kategoria Standard zwykły – samice 

3 konkursy zdobyte w latach 2018-2019 z list konkursowych na bazie 1:5, 
łącznie 500 k/km. Ocenie podlega standard gołębia. 
 

17. Kategoria – Weteran 
Gołębie sklasyfikowane wg największej ilości konkursów zdobytych z list 
konkursowych na bazie 1:5 – minimum 30 konkursów w tym minimum jeden 
konkurs zdobyty w sezonie 2019. 

 
18. Kategoria Standard młode (2019) – samce 

2 konkursy zdobyte w 2019 roku z list konkursowych na bazie 1:5  
Ocenie podlega standard gołębia. 
 

19. Kategoria Standard młode (2019) – samice 
2 konkursy zdobyte w 2019 roku z list konkursowych na bazie 1:5  
Ocenie podlega standard gołębia. 

 
     
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
 

� We wszystkich klasach nagrodzonych zostanie 20% wystawionych gołębi,  
a  reprezentacja Okręgu zostanie wyróżniona nagrodami pieniężnymi zgodnie z 
preliminarzem budżetowym. 

 
� Obowiązek wystawienia gołębia ma każdy hodowca, który otrzymuje nagrody 

rzeczowe i finansowe z Okręgu – jest to warunek otrzymania w/w nagród. 
 

� Zgłoszenia deklaracji wystawowych należy dostarczyć do V-ce Prezesów 
ds.lotowych  do dnia 25.11.2019 r. 

 
� Wszystkie Oddziały dostarczają deklaracje w dniu 02.12.2018 r. o godz. 17.00  

do biura Okręgu z potwierdzeniem prawidłowości danych złożonych przez 
hodowcę. 

 
� Przyjmowanie gołębi odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota)  

w godz. 6.30-8.00. 
 

� W dniu 14 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy. 
 

� W dniu 14 grudnia 2019 r., po otwarciu wystawy, nastąpi uroczyste wręczenie 
nagród za Mistrzostwo Oddziału Leszno-wschód w 2019 r. 

 
� W dniu 15 grudnia 2019 r. o godz.12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu 

Okręgu Leszno poszerzone o Prezesów i V-ce Prezesów ds. lotowych 
wszystkich Oddziałów Okręgu. Na posiedzeniu tym zostaną ustalone loty 
zaliczane do kategorii Maraton oraz współzawodnictwo lotowe na rok 2020 r. 



� W dniu 15 grudnia 2019 r. o godz.14.00 nastąpi uroczyste wręczenie nagród za 
Mistrzostwo Okręgu Leszno w 2019 r. oraz nagród i wyróżnień za Wystawę 
Okręgową. 

 
� Zarządy Oddziałów przygotowują deklaracje wystawowe we własnym zakresie.  

Deklaracje w Kategoriach Olimpijskich (1 – 14) muszą być przygotowane i 
wydrukowane z programu obliczeniowego rachmistrza. 
 

 
 

WYSTAWA CZYNNA B ĘDZIE : 
 

        SOBOTA 14 GRUDNIA 2019 r. –  od 16.00 do 20.00 
 

NIEDZIELA 15 GRUDNIA 2019 r. –  od 9.00 do 15.00 
 

 
WSTĘP WOLNY  

 
 
 

Za Komitet Organizacyjny 
          

 
Honorowy Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego 

 
Robert Kasperczak 

Wójt Gminy Włoszakowice 
 
 

Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego 

 
Zbigniew Cegielski 

Prezes Oddziału Leszno-wschód 
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego 

 
Sławomir Czapczyński 

Członek Zarządu  
Oddziału Leszno-wschód 

 

Zastępca Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego 

 
Jędrzej Borówka 

W-ce Prezes ds. Gospodarczych  
Oddziału Leszno-wschód 

 
 

 
Sekretarz  

 
Maciej Łazarek 

Sekretarz Oddziału Leszno-wschód 

 
Skarbnik 

 
Tadeusz Gidaszewski 

W-ce Prezes ds. Finansowych  
Oddziału Leszno-wschód 

 


