
KLUB  HODOWCÓW  GOŁĘBI  WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH -DRUK  W-1                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Z LOTU KONKURSOWEGO DLA   GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH

(OPRÓCZ TIPPLERA ANGIELSKIEGO)

I.Rasa ……………………………………………………….. Gołębie dorosłe / młode*

II.Data  lotu………………………Godz. startu   ……………….Ilość  gołębi ………………..

III.    Zmiany względem  zgłoszenia: …………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………………

IV.    Imię i nazwisko hodowcy    ……………………………………………………………………

Adres hodowcy    …………………………………………………    tel. ………………………

Adres gołębnika   ………………………………………………………………………………

V .  Obserwatorzy( imię i nazwisko, adres, telefon ) :
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami organizowania lotów i Regulaminem  oceny lotów.

 Czytelne podpisy :

1. ……………………………  2…………………………. ..        3………………………………

VI .Zestawienie gołębi  konkursowych
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VII .  Krótki opis przebiegu lotu   

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

VIII. Dyskwalifikacja stada :    tak / nie *  z  powodu : (np. nie wylądowało min. 3 szt. gołębi, 

zmuszanie  gołębi do przedłużania lotu, ruch okrężny dla gołębi stójkowych, itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

IX. Przebywanie gołębi w zakryciu: czas łączny  ……..godz. …… min. ,                ilość sztuk ……..

X.  Zakończenie obserwacji lotu :    godz. ……    min.  ……

XI. Identyfikacja  gołębi po locie :  godz. ……   min.   …… ilość sztuk  …………

XII.STWIERDZONY CZAS( długość) LOTU STADA KONKURSOWEGO ( wpisać w pozycjia, b, 

lub c )

a) …….. godz.  ………min  ( gdy 3-ci gołąb od końca ląduje – pkt 2 regulaminu)

b) …….. godz.  ………min  (ostatni kontakt wzrokowy przed zakryciem  niezaliczonym – pkt 4 
regulaminu) 

c) …….. godz.  ………min  (ostatni kontakt wzrokowy, gdy do 1 godz. gołębie  nie pojawiły się 
razem   – pkt 6 regulaminu)

*niepotrzebne skreślić

Czytelne podpisy:

Hodowca : ………………………………Obserwatorzy:       1) ……………………………….

2)………………………………..

Miejscowość  ………………………… data ……………             3)……………………………….

========================================================================

Protokół (oryginał) należy przesłać na adres Kierownika Lotów:

Adam Zagańczyk, Koskowice 42, 59-241 Legnickie Pole,

e-mail:  adamzaganczyk@wp.pltel: 607 350 091

mailto:adamzaganczyk@wp.pl


(protokoły można wysyłać skanowane ale nie zdjęcia)


