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1. W mistrzostwach gołębi rocznych może wziąć udział każdy uczestnik, który aktywuje 

swoje Gołębie oraz osoby które zakupią gołębie z Międzynarodowego Wspólnego 

Gołębnika GIEWONT.  

 Uczestnik  z edycji 2015 podejmuje decyzję o aktywacji lub przeznacza 

gołębia na aukcje. 

 Każdy, kto zakupi na aukcjach gołębie z MWG Giewont może je pozostawić 

do dalszej rywalizacji w mistrzostwach gołębi rocznych. 

 Koszt aktywacji to 400 zł Brutto. 

 Wpłaty należy tytułować: bilet aktywacyjny oraz podać imię i nazwisko 

uczestnika lub imię i nazwisko osoby która aktywuje gołębie. 

 Opłaty należy dokonać 7 dni od zgłoszenia gołębia. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi. 

3. Zgłoszenia można dokonać na 2 sposoby, telefonicznie na nr +48 603 400 723, +48 

886 380 582 lub za pośrednictwem e-mail: wggiewont@gmail.com 

4. Termin aktywowania gołębi wynosi od 25 września 2015 lub do wyczerpania miejsc: 

 Gołębie zostaną zaszczepione przeciwko paramyksowirozie 

 Gołębie będą lotowane metodą: 

 3 pierwsze loty gniazdowo, 

 3 kolejne wdowięństwem. 

 Lotowanie i parowanie odbędzie się w następujący sposób: 

 4 tygodnie przed pierwszym lotem gołębie zostaną złączone w pary. 

 Po 3 locie zostaną rozdzielone. 

 Każda para będzie wychowywać po 1 młodym. 

5. Wychowane młode zostaną przeznaczone na aukcje. 

6. Dochód z aukcji będzie dzielony w następujący sposób: 30% właściciel ojca, 30% 

właściciel matki, 30% organizator ,10% koszty aukcji: 

 Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami 

w postaci:  

zakwaterowania w gołębnikach | lotów treningowych oraz konkursowych 

zgodnie z regulaminem | karmy, witamin, grytów, szczepienia ochronne 

itp. | opieka weterynaryjna lek. wet. Tomasz Klimczak | opieki 

i pielęgnacji nad gołębiami: kol. Łukasz Zagata (czołowy hodowca na 

Podhalu) | prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji 

z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej. 



7. Rywalizacja lotowa odbywa się kabiną transportowo-treningową w naszym oddziale 

(Raba Wyżna) 

 Organizator organizuje 3 loty treningowe na odległość ok. 30 km oraz 3 loty 

treningowe pomiędzy lotami konkursowymi też na ok. 30 km. 

 Organizator organizuje 6 lotów konkursowych na następujące odległości: 

1 lot ok. 160 km 

2 lot ok. 180 km 

3 lot ok. 250 km 

4 lot ok. 320 km   

5 lot ok. 320  km 

6 lot finał ok. 520km 

 Długość lotów może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczno – 

pogodowe, decyzję o tym podejmuje organizator. 

8. Nagrody:  

 Łączna pula nagród wyniesie 21 000 zł + ewentualne nagrody od sponsorów. 

 Nagrodzone zostanie 10 pierwszych lotników. 

 Pełna obsada wynosi 100 szt. 

 As gołębi - najszybszy lotnik lotów konkursowych: 

– 1 miejsce – 5 000 zł + puchar + dyplom, 

– 2 miejsce – 4 000 zł + puchar + dyplom, 

– 3 miejsce – 3 000 zł + puchar + dyplom, 

– 4 miejsce – 2 000 zł + dyplom, 

– 5 miejsce – 2 000 zł + dyplom, 

– od 6 do 10 miejsca – 1 000 zł + dyplomy,     

9. W konkurencji as gołębi będzie naliczana suma prędkości jednego gołębia wszystkim 

gołębiom  uczestniczącym w locie. 

10. Do punktacji As są zaliczane loty od 1do 6. 

11. Nagrody przy obsadzie minimum 100 szt. gołębi, jeśli nie zbierze się pełnej obsady 

nagrody pieniężne będą adekwatne procentowo do ilości zgłoszonych gołębi. 

12. Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek 

w wysokości 10% zgodnie z polskim prawem.  

13. Gołębie po zakończeniu zawodów wystawione będą na licytację internetową.  

 Cenę wywoławczą ustala organizator w zależności od uzyskanego wyniku, 

jednak nie mniej niż 200 zł/sztuka. 

 Kwota wylicytowania po odliczeniu kosztów aukcyjnych ok.15-20% 

dzielona będzie w sposób następujący: 

– 70% otrzymuje właściciel gołębia, 

– 30% otrzymuje organizator. 

 Gołębie nie sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatorów. 

 Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji. 

 Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja 

bankowa. 



14. W dniu finału zorganizowana będzie impreza dla uczestników oraz kibiców, będzie 

możliwość zarezerwowania noclegów. 

15. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest AKCEPTACJĄ regulaminu 

Mistrzostw Wspólnego Gołębnika Giewont. 

16. W kwestiach spornych w rywalizacji WG decyduje Organizator WG GIEWONT 

2016, jego decyzja nie podlega odwołaniu. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. +48 603 400 723 

 

Chętnych uczestników MWG Giewont zapraszamy do pracy w komisjach wkładań oraz do 

potwierdzania wypuszczania gołębi do lotów. 

 

Informacje pod nr. tel.: 

OGANIZATOR – Jan Bochenczak: 603-400-723 

OPIEKUN – Łukasz Zagata:  886-380-582d 

lub mailem: wggiewont@gmail.com 

  

Nr konta na które należy dokonywać wpłat:   

Jan Bocheńczak, Pyzówka ul. Podhalańska 60c     

wpłaty w PL: 77 1160 2202 0000 0002 3274 8493 

wpłaty w euro: SWIFT:BIGBPLPW  IBAM  PL: 77 1160 2202 0000 0002 3274 8493  
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