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R E G U L A M I N 

41. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych 
PZHGP Okręg Nowy Sącz 

Korzenna, dnia 6-8 grudnia 2019 r. 
 

 
 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Organizator: PZHGP Okręg Nowy Sącz. 
Gospodarz: PZHGP Oddział Beskid Sądecki 
Data wystawy: 6-8 grudnia 2019 roku  
Miejsce wystawy:  
Szkoła Podstawowa w Korzennej – sala gimnastyczna  
33-322 Korzenna 324, Gmina Korzenna, 49°40'41.6"N 20°50'37.1"E 
 
 

II. CEL WYSTAWY 
Wystawa ma na celu wyłonienie reprezentacji Okręgu PZHGP Nowy Sącz w drodze oceny 
punktowej gołębi na 69. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w 
dniach 10-12 stycznia 2020 roku w Sosnowcu. Ponadto organizacja wystawy ma na celu 
popularyzację i rozwój hodowli gołębi pocztowych oraz prezentację osiągnięć 
hodowlanych i lotowych hodowców oddziałów PZHGP przy Okręgu Nowy Sącz zdobyte 
w sezonie lotowym 2018-2019. 
 
 

III. KOMITET ORGANIZACYJNY WYSTAWY 
1. Michał Radzik  - Przewodniczący 
2. Paweł Pawlak – Zastępca Przewodniczącego 
3. Krzysztof Ogorzałek - Sekretarz 
4. Andrzej Nowak – Skarbnik 
5. Jerzy Migacz – członek 
6. Józef Zając – członek 
7. Dariusz Olech – członek 
8. Damian Olech – członek 
9. Tomasz Pietruch Junior 
10. Wiesław Kubiak – członek 
11. Wiktor Baran – członek 
12. Górka Grzegorz – członek 
13. Chronowski Adam – członek 
14. Natalia Pawlak – członek 
15. Małgorzata Nowak – członek 
16. Jerzy Gryzło – członek 
17. Dariusz Forczek – członek 
18. Witold Starzec – członek 
19. Grzegorz Sekuła – członek 
20. Marcin Pacho – członek 
21. Paweł Michalik – członek 
22. Piotr Marczyk – członek 
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23. Mateusz Pasak – członek 
24. Rafał Król – członek 
25. Franciszek Laskowski – członek 
26. Stanisław Kostecki – członek 
27. Dawid Obrzut – członek  
28. Marek Szczerba – członek 
29. Kazimierz Krzyżak – członek 
30. Zenon Trybuch – członek 
31. Wiesław Szlag – członek 
32. Siedlarz Grzegorz – członek 

 
 

IV. SKŁAD SĘDZIOWSKI 
1. Mariusz Bobowicz 

 
 
 
 

V. KATEGORIE WYSTAWOWE 
 
1. Kategoria Olimpijska „Standard – samczyki” [ ST1 ] 

1) Gołębie, które w latach 2018-2019 uzyskały łącznie min. 2500 kkm z lotów powyżej 
100 km (min. 150 gołębi i 20 hodowców), przy czym w roku 2019 minimum 30% 
obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm. 

2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 
sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 

3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 
umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

2. Kategoria Olimpijska „Standard – samiczki” [ ST0 ] 
1) Gołębie, które w latach 2018-2019 uzyskały łącznie min. 2200 kkm z lotów powyżej 

100 km (min. 150 gołębi i 20 hodowców), przy czym w roku 2019 minimum 30% 
obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm. 

2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 
sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 

3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 
umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

3. Kategoria Olimpijska „Standard Młode 2019 – samczyki” [ SM1 ] 
1) Gołębie młode, które w roku 2019 uzyskały min. 3 konkursy z lotów powyżej 

100 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców) 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne, oddziałowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 

umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
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4. Kategoria Olimpijska „Standard Młode 2019 –  samiczki” [ SM0 ] 
1) Gołębie młode, które w roku 2019 uzyskały min. 3 konkursy z lotów powyżej 

100 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców) 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne, oddziałowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 

umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

5. Kategoria Olimpijska „Sport A” – samczyki i samiczki  [ A ] 
1) Gołębie z 10 konkursami zdobytymi w latach 2018-2019 z lotów z odległości  

100-400 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 1500 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

6. Kategoria Olimpijska „Sport B” – samczyki i samiczki [ B ] 
1) Gołębie z 8 konkursami zdobytymi w latach 2018-2019 z lotów z odległości  

300-600 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 2800 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

7. Kategoria Olimpijska „Sport C” – samczyki i samiczki [ C ] 
1) Gołębie z 6 konkursami zdobytymi w latach 2018-2019 z lotów z odległości 

powyżej 500 km (min. 150 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 3300 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

8. Kategoria Olimpijska „Sport D” – samczyki i samiczki [ D ] 
1) Gołębie z 11 konkursami zdobytymi w latach 2018-2019 z lotów z łączną sumą min. 

3500 kkm, których kryteria odległościowe określa poniższa tabela 
 

Odległość Ilość konkursów 
min. liczba 

uczestniczących gołębi 
min. liczba 
hodowców 

100 – 400 km 3 – 5  250 20 

300 – 600 km 2 - 6 250 20 

ponad 500 km 1 – 3 150 20 

 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
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9. Kategoria Olimpijska „Sport E” (Maraton) –  samczyki i samiczki [ E ] 
1) Gołębie z 4 konkursami zdobytymi w latach 2018-2019 z lotów z odległości 

powyżej 700 km (min. 250 gołębi i 50 hodowców). 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

10. Kategoria Olimpijska „Sport F” (Gołębie Młode) – samczyki i samiczki [ F ] 
1) Gołębie z 3 konkursami zdobytymi w roku 2019 z lotów z odległości  

ponad 100 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 300 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent.  
 

11. Kategoria Olimpijska „Sport G” (Gołębie Roczne) – samczyki i samiczki  [ G ] 
1) Gołębie z 5 konkursami zdobytymi w roku 2019 z lotów z odległości  

ponad 100 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 500 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

12. Kategoria Olimpijska „Sport H” (Gołębie Dorosłe) – samczyki i samiczki [ H ] 
1) Gołębie z 6 konkursami zdobytymi w roku 2019 z lotów z odległości  

ponad 300 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 1800 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

13. Kategoria Olimpijska „Sport I” – samczyki i samiczki [ I ] 
1) Gołębie z 3 konkursami zdobytymi w roku 2019 z lotów z odległości  

ponad 500 km (min. 250 gołębi i 20 hodowców), z łączną sumą min. 1800 kkm. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o najniższy współczynnik wydolności lotowej,  

tj. coefficjent. 
 

14. Kategoria Olimpijska „Sport W” (Wyczyn) – samczyki i samiczki [ W ] 
1) Gołębie klasyfikowane pod względem najwyższego konkurso-kilometrażu 

uzyskanego w latach 2018-2019 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
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15. Kategoria Okręgowa „Standard wyczyn – samczyki” [ SW1 ] 
1) Gołębie, które w roku 2019 zdobyły min. 1 konkurs z lotów powyżej 100 km 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 

umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

16. Kategoria Okręgowa „Standard wyczyn – samiczki” [ SW0 ] 
1) Gołębie, które w roku 2019 zdobyły min. 1 konkurs z lotów powyżej 100 km 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 

umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

17. Kategoria Okręgowa „Standard wyczyn młode – samczyki” [ SWM1 ] 
1) Gołębie, które w roku 2019 zdobyły min. 1 konkurs z lotów powyżej 100 km 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 

umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

18. Kategoria Okręgowa „Standard wyczyn młode – samiczki” [ SWM0 ] 
1) Gołębie, które w roku 2019 zdobyły min. 1 konkurs z lotów powyżej 100 km 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane w oparciu o ocenę sędziowską za wygląd, budowę, 

umięśnienie i upierzenie w skali od 87,00 do 95,00 punktów. 
 

19. Kategoria Okręgowa „Weteran” – samczyki i samiczki [ Z ] 
1) Gołębie, które w swoim życiu zdobyły min. 30 konkursów, przy czym 

min. 1 konkurs w 2019 roku. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe 

sekcyjne (100-400 km), oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe 
3) Gołębie klasyfikowane pod względem najwyższego konkurso-kilometrażu 

 
20. Kategoria Okręgowa „Lotnik Dorosły Samiec” – [ LD1 ] 

1) Gołębie klasyfikowane pod względem ilości konkursów, uzyskanych w 2019 roku. 
W przypadku równej ilości konkursów decydował będzie większa liczba punktów. 

2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe  
oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe. 
 

21. Kategoria Okręgowa „Lotnik Dorosły Samiczka” – [ LD0 ] 
1) Gołębie klasyfikowane pod względem ilości konkursów, uzyskanych w 2019 roku. 

W przypadku równej ilości konkursów decydował będzie większa liczba punktów. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe  

oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe. 
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22. Kategoria Okręgowa „Lotnik Roczny Samiec” – [ LR1 ] 
1) Gołębie klasyfikowane pod względem ilości konkursów, uzyskanych w 2019 roku. 

W przypadku równej ilości konkursów decydował będzie większa liczba punktów. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe  

oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe. 
 

23. Kategoria Okręgowa „Lotnik Roczny Samiczka” – [ LR0 ] 
1) Gołębie klasyfikowane pod względem ilości konkursów, uzyskanych w 2019 roku. 

W przypadku równej ilości konkursów decydował będzie większa liczba punktów. 
2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe  

oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe. 
 

24. Kategoria Okręgowa „Lotnik Młody Samczyk i Samiczka” – [ LM ] 
1) Gołębie klasyfikowane pod względem ilości konkursów, uzyskanych w 2019 roku z 

lotów klasyfikowanych do Mistrzostwa Polski. W przypadku równej ilości 
konkursów decydował będzie większa liczba punktów. 

2) Podstawą zaliczenia konkursów są sporządzone na bazie 1:5 listy konkursowe  
oddziałowe, połączonych oddziałów, rejonowe, okręgowe. 

 
VI. DOKUMENTACJA WYSTAWOWA 

 
1. Deklaracje wystawowe - hodowca 

W tym roku deklaracje zgłoszonych gołębi na wystawę będą tworzone elektronicznie 
na podstawie bazy list konkursowych stworzonej przez Okręg co ułatwi ich późniejszą 
weryfikację, zminimalizuje ewentualne błędy i pomyłki oraz ułatwi zgłoszenie gołębia 
na wystawę przez hodowcę. 
 
W związku z powyższym, hodowca powinien zgłosić w terminie do 27.11.2019 r. 
Prezesowi swojego Oddziału (lub innej osobie wyznaczonej przez Prezesa) 
następujące dane gołębi, które zamierza zgłosić na wystawę: 
1) imię i nazwisko hodowcy pod jakim gołąb będzie wystawiony 
2) nr obrączki rodowej gołębia, zgodnie z przyjętym wzorem: 

- PL-0175-06-12345 (zwykłe) 
- PL-DE-00-123456 (derby) 
- PL-OL-11-123456 (olimpijskie) 

3) płeć gołębia 
4) barwę gołębia 
5) kategorię wystawową, pod którą ten gołąb będzie zgłoszony na wystawę, zgodnie 

z powyższym wykazem obowiązujących kategorii. 
 

Gołębie zgłoszone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod 
uwagę. 

2. Deklaracje wystawowe – oddział 
Na podstawie zgłoszonych przez hodowców danego oddziału gołębi na wystawę, 
Prezes Oddziału (lub inna osoba odpowiedzialna) winien wypełnić zestawienie gołębi 
dołączone w excelu do niniejszego regulaminu (reprezentacja-oddzial.xls) i przesłać 
w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2019 r. do g. 20.00 na adres mailowy: 
wystawa-golebi@wp.pl  
 

mailto:wystawa-golebi@wp.pl
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Koszt wypełnienia deklaracji przesłanych gołębi wynosi 2,50 zł/gołębia.  
Za uregulowanie kosztów wypełnienia deklaracji z danego oddziału jest 
odpowiedzialny Prezes Oddziału (lub osoba przez niego wyznaczona). Należną kwotę 
za zgłoszone gołębie należy wpłacić podczas oddawania gołębi na wystawę. 
 
Gołębie zgłoszone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod 
uwagę. 
Wzór Formularza „Reprezentacja Oddziału” zostanie udostępniony na stronie 
internetowej Okręgu Nowy Sącz: http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/  
lub na stronie Oddziału Beskid Sądecki: http://www.pzhgpbs.webd.pl/  

 
3. Deklaracje wystawowe – okręg 

Na podstawie przesłanych przez poszczególne oddziały zestawienia gołębi zgłoszonych 
na wystawę, zostaną wygenerowane elektroniczne deklaracje wystawowe. Zostaną 
one następnie odesłane zwrotnie e-mailem do poszczególnych oddziałów w celu 
ostatecznej weryfikacji. Na tym etapie nie będzie już możliwości zmiany gołębi czy też 
kategorii, lecz wyłącznie weryfikacja poprawności przesłanych danych 
i wygenerowanych danych wystawowych. 
 
 

VII.  DOSTARCZANIE I ODBIÓR GOŁĘBI 
 
1. Zgłoszone na wystawę gołębie powinny byś dostarczone na adres: 

Szkoła Podstawowa w Korzennej – sala gimnastyczna (mapka dojazdu w załączniku)  
w dnia 6 grudnia 2019 (piątek), w godz. od 10:00 do 14:00 

2. Hodowcy dostarczonych gołębi powinni posiadać kartę własności gołębia. 
3. Podobnie jak w zeszłym roku udział gołębi w wystawie jest bezpłatny.  
4. Odbiór gołębi przez upoważnionych przedstawicieli Oddziałów nastąpi po zamknięciu 

wystawy w dniu 9 grudnia 2019 po godzinie 14:00 (niedziela). 
5. Koszty dowozu i odbioru gołębi Oddziały pokrywają we własnym zakresie. 

 
 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 
1. W wystawie mogą brać udział gołębie pocztowe hodowców uczestniczące w lotach 

organizowanych przez Oddziały PZHGP wchodzące w skład Okręgu Nowy Sącz, 
spełniające warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Jeden gołąb może zostać zgłoszony tylko do jednej kategorii wystawowej z Rozdz. V. 
3. Spośród gołębi wystawionych w kategoriach Standard, Standard Młode 2019, Sport 

A, B, C, D, E, G, H, F, I, W (Wyczyn) wybrana będzie Reprezentacja Okręgu Nowy Sącz  
na 69. Wystawę Ogólnopolską. W kategorii Standard wybranych zostanie 5 samczyków 
i 5 samiczek, w kategorii Standard Młode 2019 wybranych zostanie 2 samczyki i 
2 samiczki, natomiast w klasach Sport po 3 gołębie bez względu na płeć. 

4. Każdy Oddział może wystawić w każdej klasie dowolną ilość samczyków i samiczek, 
jednak w przypadku zgłoszenia bardzo dużej ilości gołębi, organizator zastrzega sobie 
prawo wprowadzenia limitu zgłoszonych gołębi dla poszczególnych oddziałów. 

5. Na wystawie przyznane zostaną nagrody dla 20% wystawionych gołębi w każdej klasie 
wystawowej w postaci dyplomów, tj.: 
- w klasie Standard nagrodzone zostaną oddzielnie samczyki i  samiczki 

http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/
http://www.pzhgpbs.webd.pl/
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- w klasach Sportowych nagrody zostaną przyznane bez rozdzielania na płeć, a za 
standard oddzielnie samczyki i samiczki. 

6. Na wystawie przeprowadzone będzie współzawodnictwo między Oddziałami  na 
zasadzie ilości zdobytych nagród za standard i za sport w każdej klasie. Dla najlepszych 
trzech Oddziałów przyznane zostaną bogate nagrody. 

7. Prezesi Oddziałów wykonają kserokopię niniejszego Regulaminu w odpowiedniej ilości  
i niezwłocznie przekażą je Prezesom podległych sekcji celem zorganizowania przez nich 
zebrań sekcyjnych i zapoznania z jego treścią wszystkich członków umożliwiając im tym 
samym wystawienie własnych gołębi oraz osobom odpowiedzialnym za przygotowanie 
i przesłanie dokumentacji wystawowej w formie elektronicznej. 

8. Gołębie na czas trwania wystawy jak i ich transportu oraz przedstawicieli dowożących 
jak i odbierających gołębie, ubezpieczą we własnym zakresie Oddziału. 

9. Koszt zwiedzania wystawy: wolne datki 
 
 

IX. HARMONOGRAM WYSTAWY 
 
1. 27.11.2019 (środa) – ostateczny termin zgłoszenia gołębi na wystawę przez hodowcę 

do Prezesa Oddziału (lub innej wyznaczonej osoby) 
 

2. 30.11.2019 (sobota) g. 20.00 – ostateczny termin przesłania przez Prezesów 
Oddziałów (lub inne wyznaczone osoby) Zestawienia Gołębi na adres mailowy 
wystawa-golebi@wp.pl 
 

3. 06.12.2019 (piątek) 
10.00 – 14.00 – przyjmowanie gołębi na wystawę 
16.00 – 21.00 – ocena sędziowska gołębi 
 

4. 07.12.2019 (sobota) 
10.00 – 18.00 – zwiedzanie wystawy 
 

5. 08.12.2019 (niedziela) 
  8.00 – zwiedzanie wystawy 
  9.00 – prezentacja gołębi biorących udział w aukcji 
11.00 – wręczenie nagród we współzawodnictwie lotowym PZHGP Okręg Nowy Sącz 
12.30 – aukcja gołębi czołowych hodowców na sfinansowanie zakupu kabiny 
transportowej Oddziału Beskid Sądecki 
14.00 – wydawanie gołębi hodowcom 
16.00 – zakończenie wystawy 
 

  

mailto:wystawa-golebi@wp.pl
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X. MAPA DOJAZDU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


