
                                                      R E G U L A M I N 

KLASA SPORT - gołębie lotne 

na wystawach lokalnych, regionalnych i krajowych PZHGRiDI 

 

 

A. Zasady ogólne   

1. Hodowca chcąc wystawić gołębie w KLASIE SPORT dokonuje zgłoszenia 

Organizatorowi na ogólnych zasadach, przewidzianych Regulaminem Wystawy. 

2. Zgłoszone gołębie muszą mieć: 

- znormalizowane obrączki obowiązujące w Federacji Europejskiej (EE). 

Dopuszcza się dodatkową obrączkę tzw. adresówkę, która musi być podczas wystawy 

zaklejona. 

- zaliczone loty konkursowe w bieżącym sezonie lotowo - wystawowym.  

        3. Organizator udostępnia dla KLASY SPORT  oczka wystawowe zgrupowane w 

jednym miejscu, przy pozostałych gołębiach zgłoszonych na wystawę.                

        4. Na każdym oczku wystawowym umieszcza się Kartę Oceny Gołębia z adnotacją u 

góry „KLASA SPORT”  oraz  Kartę Lotów Konkursowych.  

 5. Wystawca przy wkładaniu gołębi do oczek wystawowych dostarcza organizatorowi 

Karty Lotów Konkursowych, zawierających potwierdzenie odbycia przez gołębia 

przynajmniej jednego lotu konkursowego w ostatnim sezonie lotowym.  

Karty Lotów Konkursowych są   wystawiane  przez   Klub działający w strukturach 

Polskiego Związku i  organizujący loty konkursowe na podstawie regulaminów 

zaakceptowanych przez Kolegium Sędziów przy PZ.  

6. W Katalogu Wystawy organizator umieszcza informacje o wystawianych gołębiach w 

KLASIE SPORT dla poszczególnych ras, wyszczególniając:  nazwisko wystawcy, 

rasę gołębia, ocenę z Karty Oceny Gołębia, wynik w  KLASIE SPORT z Karty 

Lotów Konkursowych , zdobytą nagrodę  w Klasie Sport. 

7. Organizator zapewnia  nagrody w Klasie Sport  na zasadach  przewidzianych  w 

Regulaminie Wystaw.   

 

B. Zasady nagradzania  w KLASIE SPORT: 

 

1. Podstawowym kryterium uzyskiwania tytułów  w KLASIE SPORT  są osiągnięcia 

gołębi w lotach konkursowych w ostatnim sezonie lotowym, na podstawie 

indywidualnych Kart Lotów Konkursowych. 

2. Gołębie rywalizują w każdej rasie osobno, bez podziału na młode i dorosłe. 

3.Sędzia w pierwszej kolejności dokonuje oceny każdego gołębia na podstawie 

obowiązującego  wzorca i wypełnia Kartę Oceny Gołębia. 

4. Z dalszej rywalizacji zostają  wyeliminowane  gołębie, które na Karcie Oceny Gołębia 

otrzymają od sędziego wpis BO ( bez oceny). Nie dotyczy to ras nie posiadających 

zatwierdzonego wzorca ( np. tippler angielski), ale uznanych i dopuszczonych do 

konkursów przez Klub za zgodą Kolegium Sędziów. 

5. Nagradzanie gołębi w Klasie Sport odbywa się wg następujących zasad: 

  a) tytuły są przyznawane w każdej rasie osobno, w oparciu o wyniki z lotów 

konkursowych , które  wpisane są w  Karcie Lotów Konkursowych, w specjalnej 

rubryce: „KLASA SPORT - WYNIK”.  W przypadku jednakowych wyników  o 

zwycięstwie decyduje lepsza ocena w Karcie Oceny Gołębia, a w następnej kolejności 

wskazanie sędziego.   

        b) tytuły są analogiczne do tych, które  określa  Regulamin Wystaw  PZHGRiDI, 

odpowiednio  dla wystaw  krajowych, regionalnych i lokalnych : 



          - Sportowy Mistrz Polski w rasie, skrót SMP (odpowiednik Mistrza Polski w rasie- 

MP) 

          - Kolekcje Klasy Sport ( odpowiednik Kolekcji od I-III) 

          - Zwycięski Lotnik w rasie , skrót ZWL ( odpowiednik Zwycięzcy w rasie- ZW) 

          - Wyróżniony Lotnik w rasie, skrót WL ( odpowiednik  Wyróżnionego w rasie- W) 

          - Najlepszy Lotnik w rasie, skrót NL ( odpowiednik Najlepszego w rasie- NR) 

       c) Dodatkowy tytuł uznaniowy - Najładniejszy w Klasie Sport, skrót NKS  otrzymuje 

gołąb z najwyższą punktacją  w Karcie Oceny Gołębia, spośród wszystkich gołębi 

wystawianych w Klasie Sport.. W przypadku jednakowych ocen o zwycięstwie 

decyduje  wskazanie sędziego. O przyznaniu nagrody rzeczowej za ten tytuł decyduje   

Organizator wystawy. 

 d) Sędzia wpisuje uzyskane tytuły w  Karcie Oceny Gołębia w rubryce „Uzasadnienie” 

oraz przekazuje Organizatorowi wszystkie informacje potrzebne do  umieszczenia w 

Katalogu Wystawy.  

 

Załączniki do Regulaminu: 

- Karta Lotów Konkursowych-  dla gołębi wysokolotnych 

- Karta Lotów Konkursowych-  dla gołębi akrobatycznych  

 

                                                                           *** 

 


