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ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH - ul. Zamkowa

MAPA DOJAZDU

Starostwo Sławno

Zamek Książąt Pomorskich 
 Muzeum w Darłowie
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a

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE WYSTAWĘ

Sobota 10.00 - 18.00   Niedziela 10.00 - 15.00



1. Kategoria Olimpijska Standard - Samczyki
    W latach 2021-2022 łącznie minimum 2500 kkm.W 2022 minimum 30% 
    czyli 750 kkm, może być 100%. Liczą się konkursy uzyskane na bazie 1:5
    Z lotów powyżej 100 km, przy minimalnym udziale 250 gołębi. Można 
    korzystać zarówno z list sekcyjnych,oddziałowych, rejonowych jak 
    i okręgowych.

2. Kategoria Olimpijska Standard - Samiczki
    W latach 2021-2022 łącznie minimum 2000 kkm.W 2022 minimum 30% 
    czyli 600 kkm, może być 100%. Liczą się konkursy uzyskane na bazie 1:5
    Z lotów powyżej 100 km, przy minimalnym udziale 250 gołębi. Można 
    korzystać zarówno z list sekcyjnych,oddziałowych, rejonowych jak 
    i okręgowych.

3. Kategoria Olimpijska Sport - A
    10 kon. W latach 2021-2022 z lotów od 100 do 400km.

4. Kategoria Olimpijska Sport - B
    8 kon. W latach 2021-2022 z lotów od 300 do 600km.

5. Kategoria Olimpijska Sport - C
    6 kon. W latach 2021-2022 z lotów od 500km, wzwy

6. Kategoria Olimpijska Sport - D
    11 kon. W latach 2021-2022
    - 3 do 5 kon. z lotów od 100 do 400 km
    - 2 do 6 kon. z lotów od 300 do 600 km  

 - 1 do 3 kon. z lotów ponad 500 km

7. Kategoria Olimpijska Sport - E
    4 kon. W latach 2021-2022 z lotów od 700km.

8. Kategoria Olimpijska Sport - F
    Wspó  kon. w 2022 z lotów powy  100km.

9. Kategoria Olimpijska Sport - G
    Wspó

 kon. w 2022 z lotów powy  100km

10. Kategoria Olimpijska Sport - H
    Wspó

 kon. w 2022 z lotów powy  300km

11. Kategoria Olimpijska Sport - I
    Wspó

 kon. w 2022 z lotów powy  500km

 Kategoria wyczyn

13. Kategoria wyczyn roczne

14. Kategoria Olimpijska młode wyczyn

15. Kategoria Weterani
    Wspó

16. Kategoria Olimpijska Standard Młode
    Współzawodnictwo gołębi rocznik 2022 minimum 3 kon.
    Można korzystać z list sekcyjnych, oddziałowych.
    Gołębie zostaną sklasyfikowane wg. oceny sędziowskiej.

 minimum 1500 kkm. 
    Można korzystać zarówno z list sekcyjnych i oddziałowych. Gołębie będą 
    sklasyfikowane według najmniejszego coefficjentu.

 minimum 2800 kkm. 
    Można korzystać zarówno z list sekcyjnych i oddziałowych. Gołębie będą 
    sklasyfikowane według najmniejszego coefficjentu.

ż minimum 3300 kkm. 
    Można korzystać zarówno z list oddziałowych, rejonowych i okręgowych. 
    Gołębie będą sklasyfikowane  według najmniejszego coefficjentu.

 
    minimum 3500 kkm.
    Można korzystać zarówno z list oddziałowych, rejonowych i okręgowych. 
    Gołębie będą sklasyfikowane według najmniejszego coefficjentu.

 Można korzystać zarówno z list 
    oddziałowych pod warunkiem uczestnictwa minimum 250 gołębi i 20 
    hodowców, oraz rejonowych i okręgowych.Gołębie będą sklasyfikowane 
    wg. najmniejszego coefficjentu.

łzawodnictwo gołębi rocznych 2022  3 żej  
    Można korzystać z list  i oddziałowych.Gołębie będą sklasyfikowane 
    według najmniejszego coefficjentu.

łzawodnictwo gołębi rocznych rocznik 2021
    5 żej
    Można korzystać z list , rejonowych i okręgowych.
    Gołębie zostaną sklasyfikowane wg. najmniejszego coefficjentu.

łzawodnictwo gołębi rocznych rocznik 2021
    6 żej  
    Można korzystać z list , rejonowych i okręgowych.
    Gołębie zostaną sklasyfikowane wg. najmniejszego coefficjentu.

łzawodnictwo gołębi (dorosła gołębia i roczniki)
    3 żej  min.1800km
    Można korzystać z list , rejonowych i okręgowych.
    Gołębie zostaną sklasyfikowane wg. najmniejszego coefficjentu.

12.  - samiczki powyżej 2500kkm, samczyki
  powyżej 3000kkm w 2022r. W tej klasie zostaną nagrodzone
  gołębie , a następnie konkursokilomentrów.

 - w tej klasie zostaną nagrodzone
  gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie
  konkursokilomentrów w 2022r.

 - gołębie młode, min 3 konkursy z 
  lotów powyżej 100km, o najwyższym ilości konkursów i
  najniższym coefficiencie.

łzawodnictwo gołębi rocznik 2018 i starsze minimum 40 konkursów.
    Można korzystać z list sekcyjnych, oddziałowych, rejonowych i okręgowych.
    Gołębie zostaną sklasyfikowane wg. ilości konkursów w 2022 minimum 1 kon.

sekcyjnych

sekcyjnych

sekcyjnych

sekcyjnych

KATEGORIE
WYSTAWOWE

17. Kategoria Poglądowa
Samice i samce dorosłe, które nie osiągnęły limitu w/w klasach, a posiadają
wysokie walory.

18. Kategoria - A za 2022                              20. Kategoria - C za 2022
      5 konkursów od 100 do 400 km                      3 konkursy powyżej 500 km
      suma kkm - 100 km                                         suma kkm - 1000 km

19. Kategoria - B za 2022                              21. Kategoria - Maraton za 2022
      4 konkursy od 300 do 600                            2 konkursy powyżej 700 km
      suma kkm - 1200 km                                     
      

 

Nagrodzonych zostanie  pucharami + dyplomami 
wyznaczona reprezentacja na ogólnopolską wystawę

oraz champion i championka

PRZYJMOWANIE GOŁĘBI NA WYSTAWĘ:
02 grudnia 2022r. od 15:30-18:30

ODDZIAŁ 
DARŁOWSKO-SŁAWIEŃSKI

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE 
WYSTAWĘ

Zaprasza

W dniu 4 grudnia w Darłowie 
centrum wolontariatu zaprasza 

do uczestnictwa w Laponii Świętego Mikołaja,
gdzie dzieci będą mogły spotkać się 

ze Świętym Mikołajem.

OPŁATY:

- od 1 gołębia - 12 zł

ZGŁOSZENIA GOŁĘBI NA KARTACH WYSTAWOWYCH
PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 12.11.2022 POD ADRES:

Karty na papierze o grubości min. 160g/m2

Ryszard Różycki 76-150 Darłowo; ul.Przemysłowa 11
telefon kontaktowy: 509 560 399
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