OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA SEZON 2017

Zarząd Okręgu PZHGP Olsztyn w dniu 04.12.2016r. ustalił loty okręgowe na rok 2017.
I. Wszystkie Oddziały zorganizują 3 loty tzw. pięćsetki do rywalizacji okręgowej. Wykaz
miejscowości z których w/w loty zostaną zorganizowane, obowiązkowo należy przesłać w
formie elektronicznej na adres e-mailowy podany na stronie Okręgu PZHGP Olsztyn lub w
formie pisemnej na adres V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów Marcina Uhryna w terminie
do 20 grudnia 2016r
II. Loty okręgowe odbędą się w jednakowych terminach z następujących miejscowości :
a.) Pierwszy lot okręgowy z miejscowości Minden dla strefy I (Działdowo,Ostróda i
Nidzica) oraz lot z miejscowości Nienburg dla strefy II (Olsztyn,Dobre
Miasto,Szczytno,Biskupiec i Korsze). Lot odbędzie się dnia 1 lipca 2017 roku. Obowiązują
listy:oddziałowa, okręgowa strefy I i okręgowa strefy II
b.) Drugi lot okręgowy z miejscowości Minden odbędzie się dnia 15 lipca 2017 roku. W
locie tym uczestniczą wszystkie oddziały Okręgu , lot wspólnego startu . Obowiązują listy:
oddziałowa, okręgowa .
c.)Trzeci wspólny lot (nie obowiązkowy) odbędzie się z miejscowości Bruksela dnia 29
lipca 2017 roku. Lot z Brukseli podzielony zostaje na dwie strefy zgodne z Regulaminem
Okręgu na 2017r (Strefa I - Działdowo, Nidzica, Ostróda ; Strefa II - Biskupiec, Dobre
Miasto, Korsze, Olsztyn, Szczytno). W locie uczestniczy drużyna 5 gołębi , punkty dla
drużyny zdobywają trzy pierwsze z pięciu wysłanych na lot. Obowiązują 2 listy okręgowe
strefy I i strefy II.
Nagrody zarówno w pierwszej jak i drugiej strefie otrzymają:
• Trzy pierwsze drużyny puchary i dyplomy,pozostałe drużyny do dziesiątego miejsca
dyplomy;
• Trzy pierwsze gołębie puchary i dyplomy, pozostałe gołębie do dziesiątego miejsca
dyplomy.
Lot z miejscowości Bruksela zaplanowany jest zgodnie z Komunikatem Zarządu Głównego
z dnia 26.11.2016r.
Proponowany system uczestniczenia i nagradzania w Okręgu w tym locie nie eliminuje ,
wręcz zachęca do uczestnictwa i nagradzania które zostanie ustalone przez Prezydium ZG
do 31.03. 2017r.
Zarząd Okręgu

