
Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza         druk  O-1                                                                                                                                  

       Protokół z lotu konkursowego (od 2023 r.) 

wg  REGULAMINU ALTERNATYWNEGO  oceny dla wysokolotnych budapeszteńskich 

         Data lotu:  ……………………………..                                   Stado gołębi  młodych / dorosłych 

Imię i Nazwisko Hodowcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica, numer domu: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod / miasto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Liczba gołębi w konkursie: ……………………szt., słownie …………………………………………………………… 

• Numery obrączek gołębi: 
 

1 ……………………….….……….2………………...………………...3…………..……………………..4……………………………………. 

5 ……………………………………6…………………………………….7………………………………….8……………………………………. 

9 …………………………………..10………………………………….11………………………………..12…………………………………… 

13………………………………….14………………………………….15………………………………..16………………………………….. 

17………………………………….18………………………………….19………………………………..20………………………………….. 

21………………………………….22………………………………….23………………………………..24………………………………….. 

• Rozpoczęcie konkursu: ………………………           Zakończenie konkursu: …………………………………… 
 

                                Czas lotu stada: ………………………………………….. 
 

• Osiąganie średniej wysokości:                                 Osiąganie dużej wysokości:  
 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Początek ………………………. Koniec ……………………         Początek………………………Koniec…………………………. 

Razem czas na średniej wys. ………….       Razem czas na dużej wys.  ……………    

 



• Osiąganie zakrycia:                                
 

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Początek ………………………. Koniec ……………………         

Początek ………………………. Koniec ……………………          

Razem czas w zakryciu: …………………. 

• Warunki pogodowe: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

• Obserwatorzy:   

           -   imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….. 

               adres: …………………………………….………………………………………………………………………………………… 

               numer telefonu: ……………………………………………………………………………… 

           -   imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….. 

               adres: …………………………………….………………………………………………………………………………………… 

               numer telefonu: ……………………………………………………………………………… 

                                  Punkty wg Regulaminu Alternatywnego 

Za  całkowitą długość lotu ( czas lotu stada w min. x 1 pkt)                                                …………………………….pkt    

Za długość lotu na średniej wysokości ( czas lotu w min. x 2 pkt):                                     …………………………… pkt                                                                                                     

Za długość lotu na dużej wysokości ( czas lotu w min. x 4 pkt):                                          ..….……………………… pkt 

Za długość lotu w zakryciu ( czas lotu w min. x 6 pkt ):                                                        …………………………… pkt 

                                Końcowa ocena ( wynik ):  A-....…….. pkt.  

 

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

   podpis obserwatora / obserwatorów                                                                   podpis hodowcy 

 

Protokół  należy  przesłać  na adres Kierownika Lotów:  Adam Zagańczyk, Koskowice, ul. 

Legnicka 61, 59-241 Legnickie Pole, tel. 607 350 091 lub e-mail: adamzaganczyk@wp.pl  

Uwaga Do Protokołu O-1 należy obowiązkowo dołączyć  Zał. 1- Tabela pomocnicza     


