REGULAMIN ( 2019 r.)
Propozycje zmian na rok 2020r.
oceny lotów konkursowych dla rasy: TIPPLER ANGIELSKI

1. Podstawą oceny lotu konkursowego jest czas lotu stada, podawany w godzinach i minutach. Na tę
okoliczność sporządza się „Protokół z lotu konkursowego dla tipplera angielskiego”.
2. Stado konkursowe składa się z 3 – 20 gołębi.
3. Gołębie powinny latać w zwartym stadzie, w komplecie. Dopuszcza się stratę 1 gołębia w wyniku ataku
ptaka drapieżnego na oczach Obserwatora, pod warunkiem, że w locie pozostaje nadal min 3 szt.
4. Stado konkursowe musi pozostawać pod nadzorem Obserwatora , aż do zakończenia konkursu.
Dopuszcza się wymianę obserwatora za zgodą Kierownika Lotów. W protokole wpisuje się czas i
okoliczności zamiany.
5. Ptaki do lotu mają być wypuszczone z godnie z planowaną godziną, podaną zapisaną w protokóle lotu
Zgłoszeniu. Dopuszcza się opóźnienie startu maksymalnie o 1 godz. z ważnych powodów, np. złych
warunków atmosferycznych, pojawienia się jastrzębia itp.
6. Gołębie mogą być wypuszczane w dowolny sposób ( z gołębnika, z ręki, z klatki, itp.) i zmuszane do lotu
w przeciągu 5 minut.
7. Rozpoczęcie pomiaru czasu następuje w momencie startu ostatniego gołębia ze stada.
8. Stado po wypuszczeniu może pozostawać poza zasięgiem wzroku w ciągu 2-ch pierwszych godz. lotu, ale
już ponowne zniknięcie w tym czasie nie może być dłuższe niż 60 min.
9. Po pierwszych 2-ch godz. konkursu wszystkie ptaki muszą być widziane co najmniej raz na 60 min.
10. Gdy stado się rozdzieli, to jego połączenie musi nastąpić w przeciągu 60 min.
11. Wszystkie ptaki ze stada konkursowego muszą wylądować nie dalej niż 70 m od gołębnika (nie dotyczy
to gołębia skaleczonego przez drapieżnika). Gołębie w celu identyfikacji można wyłapać poza
gołębnikiem.
12. Hodowca może podczas konkursu wydawać sygnały do lądowania. Sposoby wabienia stada (np.
droppery, sygnały świetlne, sygnały akustyczne, inne) zostają zapisane w Protokole i tylko takie mogą
być zastosowane w czasie konkursu.
13. Sygnały do lądowania można użyć w dowolnym czasie. Hodowca informuje Obserwatora o zamiarze
wydania sygnału.
14. Lot dzienny:
a) zakończenie pomiaru czasu dla stada ma miejsce w momencie:
- samowolnego lądowania pierwszego gołębia ze stada
- wydania sygnału do lądowania.
b) wynik pomiaru czasu jest uznany pod warunkiem, że:
- rozdzielenie stada oraz brak kontaktu wzrokowego ze stadem
podczas lotu nie przekracza 60 min
( max. 120 min w pierwszych 2 godzinach lotu)
- najpóźniej do 1 godziny po oficjalnej godz. zmierzchu wszystkie gołębie są do dyspozycji
Obserwatora, w celu kontroli obrączek
Uwaga!. Indywidualne wyniki poszczególnych gołębi, uzyskane w ważnym locie konkursowym są
zaliczane w Klasie Sport na wystawach. Od sezonu lotowego 2020 będzie tylko czas stada
konkursowego ,a hodowca ma 60 minut na obsadzenie reszty stada do zaliczenia konkursu.
15. Lot po zmierzchu:
a) zakończenie pomiaru czasu dla lotu po zmierzchu następuje w momencie:
- samowolnego lądowania pierwszego gołębia ze stada
- wydania sygnału do lądowania
- rozdzielenia się stada
b) wynik pomiaru czasu jest uznany pod warunkiem, że:
- rozdzielenie stada oraz brak kontaktu wzrokowego ze stadem podczas lotu nie przekracza 60 min
- do 1 godziny od chwili zakończenia pomiaru czasu gołębie są do dyspozycji Obserwatora, w celu
kontroli obrączek.
16.Obowiązują wszystkie inne postanowienia zawarte w „Zasadach organizowania lotów konkursowych”,
które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
17.Wynik konkursu zostaje uznany, jeżeli spełnione są odpowiednio wszystkie powyższe warunki.
Naruszenie któregokolwiek z nich powoduje dyskwalifikację stada konkursowego.
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