
REGULAMIN MWG 2018 

Zapraszamy na Międzynarodowe Mistrzostwa Wspólnego Gołębnika GIEWONT. 

 

R E G U L A M I N 

1. W mistrzostwach może wziąć udział każdy hodowca (za wyjątkiem 

organizatora), który dostarczy w odpowiednim terminie swoje gołębie do 

Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Giewont wraz z kartami własności 

i rodowodami. W mistrzostwach MWG 2018 może brać udział każda Osoba:  
o której gołębie pocztowe rocznika 2018 mają na obrączkach FCI lub na 

obrączkach polskich i zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych, 

o dokona przedpłaty-wstęp do WG GIEWONT (tzw. bilet wstępu) w wysokości 

200 zł lub 50 euro za każdego zgłoszonego gołębia w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia gołębi, 

o Każdy uczestnik otrzymuje paragon lub fakturę Vat. 

o uiści pozostałą należność w wyznaczonym terminie – do….. (lub nie później niż 

do dnia dostarczenia gołębi), 

o w przypadku wpłacenia zaliczki lub całej kwoty ale nie dostarczenia gołębi, 

kwota  zostanie zwrócona, 

o Lista uczestników będzie nieograniczona. O uczestnictwie w Mistrzostwach 

MWG decyduje kolejność oddawania gołębi, będzie się to odbywać w 

następujący sposób: Osoby z listy uczestników oddają gołębie na MWG do 

wyczerpania miejsc lub do 30.05 2018r., w późniejszym czasie NIE BĘDĄ 

PRZYJMOWANE GOŁĘBIE. Osoby, które dokonają wpłaty a nie oddadzą 

w wyznaczonym czasie gołębi otrzymują zwrot wpłaty. 

 

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn (7szt.), można zgłaszać 

mniejsze ilości lub pojedyncze szt. jako drużyna ale będzie to wiązało się 

z mniejszą szansą w rywalizacji "Mistrza Giewontu". 
o Każdy z uczestników przy dostarczeniu gołębi zobowiązany jest do 

dostarczenia kart własności nadesłanych gołębi, rodowodów gołębi oraz 

dokładnego adresu korespondencyjnego wraz z numerem telefonu (zaoszczędzi 

to nam kłopotów z kontaktem w późniejszym terminie). 

 

3. Opłata wynosi  500 zł brutto lub 125 euro  za każdego zgłoszonego gołębia. 

 

4. Termin nadsyłania gołębi: od 01.04 do 30.05.2018r.  
o W późniejszym terminie czyli po 30 maja NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 

GOŁĘBIE, 

o Gołębie przed wysyłką należy zaszczepić obowiązkowo przeciwko 

Paramyxowirozie. Zaleca się również przeciwko Salmonelli, 



o Na MWG dostarczamy gołębie 40-45 dniowe, nie przyjmujemy zimowych 

młodych, 

o Podczas trenowania w okuł gołębnika, odbędą się ok. 2-5 liczenia gołębi, ok. 2 

tygodnie przed lotami treningowymi. Wymiana gołębi jest możliwa do 30. 

06.2018r 

 

o  Obrączki elektroniczne przydzielane będą gołąbką po 1 locie treningowym 

opłaconym w całości.    Gołąbki nieopłacone w całości nie będą wprowadzane 

na spis. 

o Hodowca, któremu zaginie gołąb a nie dokona wymiany do dnia 30.06.2018 r., 

będzie mógł w następnej edycji oddać gołębia do MWG Giewont bez żadnych 

opłat. 

5. Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów  i 

zawodów  podlegają rozporządzeniom Organizatora.  
o 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  

| prowadzenia i publikowania odpowiedniej dokumentacji z przebiegu 

mistrzostw na stronie internetowej. 

o Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik w złym stanie zdrowotnym, z 

oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę będą odsyłane 

natychmiast właścicielowi – uczestnikowi na jego koszt. 

6. Rywalizacja lotową odbywa się prywatną kabiną transportowo-treningową 

organizatora (pojemność 1000szt.).  
o Organizator zakłada 8 lotów treningowych(zegar będzie włączony na trening 

,gołębie nie będą koszowane na matce) na następujące odległości: 

-3km 

– 5 km 

– 10 km 

– 15 km 

– 30 km 

– 50 km 

– 70 km 

ok. 3 lotów treningowych o długości ok. 30 km po miedzy lotami 

konkursowymi. 

o 5 lotów konkursowych na następujące odległości: 

1 lot -100 km 

2 lot -130 km 

3 lot -200 km 

4 lot -240km 

5 lot 400-530 km – FINAŁ (NIE KRUTSZY NIŻ  400 KM ) w przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych lot finałowy dystans 520km. 

o Długość lotów może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczno – 

pogodowe, decyzję o tym podejmuje organizator. 



o Pierwszy lot konkursowy odbędzie się około 30 Lipca 2018r. Dokładne terminy 

podane zostaną w późniejszym czasie. 

o   Lot numer 5 (finał) odbędzie się w sobotę lub w niedziele.(w szczególnych 

przypadkach w ciągu tygodnia). 

 

7. Nagrody:  

 

o Loty konkursowe od (1-4): 

o   1 miejsce – 300 zł  + dyplom, 

o   2 miejsce – 300zł  + dyplom, 

o   3 miejsce – 300 zł  + dyplom, 

 

o Finał: 

o   1 miejsce -10.000zł + puchar + dyplom 

o   2 miejsce -8.000 zł + puchar + dyplom, 

o   3 miejsce – 5.000 zł + puchar + dyplom, 

o   4 miejsce – 3.000 zł + dyplom, 

o   5 miejsce – 2.000 zł + dyplom, 

o   6 miejsce – 2 000 zł + dyplom, 

o   7 miejsce – 2 000 zł + dyplom, 

o   8 miejsce – 2 000 zł + dyplom, 

o   9 miejsce – 2 000 zł + dyplom, 

o   10–30 miejsce – 1000 zł + dyplomy, 

o   31–40 miejsca–500 zł + dyplomy, 

 

o As gołębi- lotnik lotów konkursowych: 

o   1 miejsce – 5000 zł + puchar + dyplom, 

o   2 miejsce – 3000zł + puchar + dyplom, 

o   3 miejsce – 2000 zł + puchar + dyplom, 

 

o NAGRODY    OTRZYMUJĄ  TYLKO  GOŁĘBIE,  KÓRE  POWRÓCIŁY  

Z LOTU  FINAŁOWEGO  W  WYZNACZONYM  CZASIE  CZYLI  

24 GODZ. NA 100KM. WYSOKOŚĆ NAGRÓD ZGODNIE Z TABELĄ 

W PRZYPADKU NIE WYCZERPANIA PULI NAGRDU PULA  

PRZECHODZI NA KOLEJNĄ EDYCJĘ. 

8. Rywalizacja Podstawowa ( MISTRZA MWG GIEWONT) 

 W rywalizacji  (Mistrza Giewontu) uczestniczy każdy uczestnik seria 7/3,  



 W konkurencji podstawowej będą punktowały 3 pierwsze gołębie danego hodowcy 

z wszystkich lotów (4 + finał), punkty zdobywają gołębie, które zaliczą konkurs czyli 

50% gołębi zakoszowanych, w przypadku nie wyczerpania konkursu zegar pracuje 

24h/na 100k,m czas liczony jest od momentu wypuszczenia gołębi.  

 O  KOŃCOWYM  WYNIKU DECYDUJE SUMA PUNKTÓW BEZ WZGLĘDU 

NA ILOŚĆ KONKURSÓW CZY GOŁĘBI. 

9. Nagrody drużynowe:  

 Mistrz Giewontu  - 40.000zł + puchar, 

 1 V-ce Mistrz  Giewontu  - 30.000zł+puchar, 

 2 V-ce Mistrz  Giewontu  -  10.000zł+puchar, 

 1 przodownik  5.000zł   + dyplom, 

 2 przodownik  4.000zł + dyplom, 

 3 przodownik  4.000zł   + dyplom, 

 4 przodownik   4.000zł+ dyplom, 

 5 przodownik   4.000zł+ dyplom, 

 6 przodownik  3.000 zł + dyplom, 

 7-10przodownik  2.000zł  + dyplom, 

10. W konkurencji AS gołębi będzie naliczana suma punktów jednego gołębia na 

zasadzie 50% konkurs. Na każde 100 km zegar będzie włączony 24h od momentu  

wypuszczenia gołębi. 

11. Do punktacji As są zaliczane loty od (1do 5). 

12. Punkty będą naliczane w następujący sposób: za każde 10km lotu 1 punkt,           
np.  lot 100km = 10 pkt, pierwszy gołąb kolejne gołębie otrzymują pkt ze spadkiem 

30% , czyli ostatni w kon. = 7pkt, tą samą punktację otrzymują  lotniki. 

13. Nagrody przy obsadzie min 500 szt. (opłaconych gołębi) w przypadku nie 

zebrania obsady nagrody będą procentowo pomniejszone. Wysokość nagród 

opublikujemy po zakończeniu przyjmowania gołębi. 

14. Do nagród 2018 jest dołączona pula z 2017r. (ta pula jest gwarantowana bez 

względu na obsadę. Kwota wynosi 52 000 zł jest ona podzielona na wszystkie 

nagrody). 

 Pełna obsada gołębnika to 500 szt. gołębie podstawowe + 150szt gołębie gratisy za 

sezon 2017  4 lot i (cele charytatywne i sponsorzy 50szt) = 700szt. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia 50 gołębi na cele charytatywne i 

sponsorów. 

15. Organizator informuje, iż od nagród pieniężnych zostanie potracony 

i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 

10% Zgodnie z Polskim prawem. 

 

16. Gołębie po zakończeniu zawodów wystawione będą na licytację internetową.  
o Cenę wywoławczą ustala organizator w zależności od uzyskanego wyniku, 

jednak nie mniej niż 200zł/ sztuka. 

o Kwota wylicytowania będzie dzielona w sposób następujący: 

– 50% otrzymuje właściciel gołębia, 

– 50% otrzymuje organizator. 



o Gołębie nie sprzedane na aukcji przechodzą na własność organizatora. 

o Gołębie bez kart i rodowodów przechodzą na własność organizatora. 

o Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacane po zakończeniu aukcji. 

o Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja 

bankowa. 

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

będzie możliwość zarezerwowania noclegu/ów za pośrednictwem organizatora w 

okolicznych pensjonatach. 

18. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest AKCEPTACJĄ 

regulaminu Mistrzostw Wspólnego Gołębnika Giewont. 

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

2018, jego decyzja nie podlega odwołaniu. 

 

Do komisji wkładań zapraszamy chętnych uczestników wspólnego gołębnika. Zapraszamy 

również chętnych do potwierdzania wypuszczania gołębi do lotów. 

Zapisy do Mistrzostw MWG GIEWONT 2017 można realizować poprzez formularz 

zgłoszeniowy  znajdujący się w menu bocznym – przejdź 

Informacje pod nr. tel.: 

OGANIZATOR – Jan Bochenczak: 603-400-723 

OPIEKUN – Jan Bochenczak: 603-400-723 

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  

 

http://mwggiewont.pl/regulamin/formularz-zgloszeniowy/
mailto:wggiewont@gmail.com

