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KOMUNIKAT WYSTAWY OKRĘGOWEJ 2022 ROKU 
 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Wystawy Okręgowej podaje do wiadomości, że w dniach  

17-18 grudnia 2022r. odbędzie się Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Leszno. 

Miejsce wystawy to Świetlica Wiejska w Grąbkowie nr 25. 

       

 

Zarząd Okręgu ustalił niżej wymienione Klasy Wystawowe, z których zostanie  

wyłoniona reprezentacja Okręgu Leszno na Wystawę Ogólnopolską w Katowicach: 

 

 

1. Kategoria Standard – samczyki 

Konkursy zdobyte w latach 2021-2022, łącznie 2500 k/km na bazie 1:5 z lotów 

powyżej 95 km, przy minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących 

udział w locie. W roku 2022 minimum 30% obowiązującego kilometrażu  

(tj. 750 k/km). Ocenie podlega standard gołębia. 

 

2. Kategoria Standard – samiczki 

Konkursy zdobyte w latach 2021-2022, łącznie 2000 k/km na bazie 1:5 z lotów 

powyżej 95 km, przy minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących 

udział w locie. W roku 2022 minimum 30% obowiązującego kilometrażu 

(tj. 600 k/km). Ocenie podlega standard gołębia. 

 

3. Kategoria Standard – samczyki – Młode 2022 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2022, na bazie 1:5 z lotów powyżej 95 km, przy 

minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie. 

Ocenie podlega standard gołębia. 

 

4. Kategoria Standard – samiczki – Młode 2022 

Trzy konkursy zdobyte w roku 2022, na bazie 1:5 z lotów powyżej 95 km, przy 

minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie. 

Ocenie podlega standard gołębia. 

 

 

 

 

 



 

5. Kategoria Sport – A 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  

2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 10 konkursów  

z lotów 95-420 km, łącznie 1500 k/km. 

 

6. Kategoria Sport – B 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  

2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 8 konkursów 

z lotów 285-630 km, łącznie 2800 k/km. 

 

7. Kategoria Sport – C 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  

2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 6 konkursów  

z lotów powyżej 475 km, łącznie 3300 k/km. 

 

8. Kategoria Sport – D 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach  

2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, 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  

2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 4 konkursy  

z lotów powyżej 700 km, łącznie 2800 k/km. 

 

10. Kategoria Sport – F (młode) 

Gołębie młode sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego 

w roku 2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 3 konkursy 

z lotów powyżej 95 km, łącznie 300 k/km. 

 

11. Kategoria Sport – G (roczne)   

Gołębie roczne sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego  

w roku 2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 5 konkursów 

z lotów powyżej 95 km, łącznie 500 k/km. 

 

 

 

 



12. Kategoria Sport – H (dorosłe) 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 

2022 r. z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 hodowców 

i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 6 konkursów z lotów 

powyżej 285 km, łącznie 1800 k/km. 

 

13. Kategoria Sport – I (dorosłe i roczne) 

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 

2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 hodowców 

i 250 gołębi biorących udział w locie, które uzyskały 3 konkursy z lotów 

powyżej 475 km, łącznie 1800 k/km. 

 

14. Kategoria Sport – Wyczyn 

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego  

w latach 2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 

hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie. 

 

15. Kategoria Standard zwykły – samce 

3 konkursy zdobyte w latach 2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5,                                                                   

łącznie 500 k/km, przy minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących 

udział w locie.  Ocenie podlega standard gołębia. 

 

16. Kategoria Standard zwykły – samice 

3 konkursy zdobyte w latach 2021-2022 z list konkursowych na bazie 1:5, 

łącznie 500 k/km, przy minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących 

udział w locie.  Ocenie podlega standard gołębia. 

 

17. Kategoria – Weteran 

Gołębie sklasyfikowane wg największej ilości konkursów zdobytych z list 

konkursowych na bazie 1:5, przy minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi 

biorących udział w locie – minimum 30 konkursów, w tym minimum jeden 

konkurs zdobyty w sezonie 2022. 

 

18. Kategoria Standard – samczyki– Młode 2022 

2 konkursy zdobyte w 2022 roku z list konkursowych na bazie 1:5, przy 

minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie.  

Ocenie podlega standard gołębia. 

 

19. Kategoria Standard – samiczki – Młode 2022 

2 konkursy zdobyte w 2022 roku z list konkursowych na bazie 1:5 przy 

minimalnej ilości 20 hodowców i 250 gołębi biorących udział w locie.  

Ocenie podlega standard gołębia. 

 

 

 

 

     



SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

 Podczas Wystawy wyłoniona zostanie Reprezentacja Okręgu Leszno na 71-szą 

Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych – Katowice 2023. W Kategorii 

Standard Dorosłe po 5 dorosłych Samczyków i Samic oraz 2 Samczyki 

i Samice młode. Natomiast w Kategoriach Sportowych po 3 gołębie bez 

względu na płeć. 

 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 Oddziałów,  

a wszystkie Oddziały dostarczają deklaracje w dniu 05.12.2022 r. o godz. 17.00 

do biura Okręgu z potwierdzeniem prawidłowości danych złożonych przez 

hodowcę. Deklaracje w Kategoriach Ogólnopolskich (1 – 14) muszą być 

przygotowane i wydrukowane z programu obliczeniowego Rachmistrza.  

 

 Ponadto Zarządy oddziałów powinny przesłać wypełnione karty ocen 

eksponatów na adres e-mail: zbigniew2@adres.pl do dnia 08.12.2022. 

Deklaracje należy również przesłać w wersji elektronicznej na e-mail Okręgu. 

 

 Przypominamy, że z list sekcyjnych można korzystać jedynie z lotów 

na dystansie 95 – 420 km. 

 

 Przyjmowanie gołębi odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. (piątek)  

w godz. 12.00-14.00. 

 

 W dniu 17 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy. 

 

 W dniu 17 grudnia 2022 r., po otwarciu wystawy, nastąpi uroczyste wręczenie 

nagród za Mistrzostwo Oddziału 0219 Rawicz w 2022 r. 

 

 W dniu 18 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu 

Okręgu Leszno poszerzone V-ce Prezesów ds. lotowych wszystkich Oddziałów 

Okręgu. Na posiedzeniu tym zostaną ustalone loty zaliczane do kategorii 

Maraton oraz współzawodnictwo lotowe na rok 2023 r. Na posiedzenie Zarządu 

Okręgu poszczególne Oddziały dostarczają w wersji papierowej podpisane 

i podbite listy konkursowe z których korzystano przy wyliczaniu wyników 

gołębi z Reprezentacji. 

 

 W dniu 18 grudnia 2022 r. o godz.14.00 nastąpi uroczyste wręczenie nagród za 

Mistrzostwo Okręgu Leszno w 2022 r. oraz nagród i wyróżnień za Wystawę 

Okręgową. 

mailto:zbigniew2@adres.pl


 

 

WYSTAWA CZYNNA BĘDZIE : 

 

        SOBOTA 17 GRUDNIA 2022 r. –  od 14.00 do 20.00 

 

NIEDZIELA 18 GRUDNIA 2022 r. –  od 9.00 do 15.00 

 

 

 

WSTĘP WOLNY 
 

 

 

 

Za Komitet Organizacyjny 

 

 
          

Honorowy Przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego 

 

Romuald Krzyżosiak 
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin 

 

Przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego 

 

Jacek Becela 
Prezes Oddziału Rawicz 

 

 

 

Zastępcy Przewodniczącego 

ds. Gospodarczych 

 

Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu Organizacyjnego 

 

Przemysław Grębowski 
W-ce Prezes ds. Lotowych  

Oddziału Rawicz  

 

Mirosław Szymkowiak 
W-ce Prezes ds. Gospodarczych  

Oddziału Rawicz 

Kamil Kurowski 
Członek  

Oddziału Rawicz 

 

 

Skarbnicy  

 

 

Sekretarze 

Stefan Suchanecki 
W-ce Prezes ds. Finansowych 

Oddziału Rawicz 

Maria Celka 
Członek Zarządu  

Oddziału Rawicz 

Zbigniew Dolata 
Członek  

Oddziału Rawicz 

Mateusz Pawlak 
Członek Zarządu  

Oddziału Rawicz 

 


