
FCI AS GOLDEN RACE 2019 GRECJA

Cieszymy się,  że  możemy zaprosić  Państwa do  udziału  w kolejnej  już  11ej  edycji  naszego AS  GOLDEN RACE Grecja.  Finał
zaplanowany jest na 28 lipca 2019 roku. Data może ulec zmianie tylko ze względu na bardzo wysokie temperatury bądź ulewne
deszcze. Oprócz finału gołębie uczestniczą w walce o mistrzostwo WG oraz indywidualnie o lotniki. Treningi wykonane zostaną z
odległości 5 do 90km. Potem przewidujemy 5 lotów konkursowych. 

1. Każdy gołab z obrączką rodową z logiem FCI może uczestniczyć w zawodach. Jeżeli hodowca wysyła więcej niż 
12 gołębi, ptaki muszą być podzielone na drużyny np. Jank Kowalski A, Jan Kowalski B.

2. Gołębie muszą mieć obrączki z roku 2019.

3. Numery gołębi będą widoczne dopiero na lot półfinałowy. Wcześniej gołębiom zostaną przyporządkowane 
kody które będzie znać tyko hodowca gołębi w celu śledzenia rywalizacji.

4. Gołębie przyjmowane są od 1 marca do 10 kwietnia.

5. Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko paramyksowirozie.

6. Koszt uczestnictwa to 80 euro + 15 euro transport od sztuki.

7. Przy udziale 5 sztuk + 1 gratis + 1 gołab do walki o puchar Benzinga.

8. Gołab do pucharu Benzinga musi być oznaczony już na starcie i walczy tylko o puchar Benzinga i nagrody od 
sponsora. Jeżli dotrwa do finału musi zostać aktywowany opłatą 100 euro jeśli ma brać udział także w 
rywalizacji o wszystkie nagrody.

9. Tytuł lotnika zdobywa ptak który zdobędzie największą ilość punktów ze wszystkich lotów konkursowych.

10. Aukcja odbędzie się na stronie WG.

11. Uczestnik otrzymuje 50% ze sprzedaży ptaka ( dotyczy to tylko 25% ptaków z finału).

LISTA LOTÓW:

120 km N. PERAMOS

170 km THALASSIA

210 km KOSMIO

290 km SOUFLI

28th July - 420 km SREDETS (BOURGKAS - BULGARIA.)

Nagrody 2019

Nagrody otrzymują ptaki z miejsc od 1 do 70go w finale!

1 miejsce – 15 000 euro + dyplom + puchar

2 miejsce – 6 000 Euro + dyplom + puchar

3 miejsce – 3 000 euro + dyplom + puchar

4 miejsce – 1 500 euro + dyplom + puchar

5 – 10 miejsce – 500 Euro + dyplom

11 – 20 miejsce – 400 Euro + dyplom

21 – 30 miejsce – 300 Euro + dyplom

31 – 40 miejsce – 200 Euro + dyplom

41 – 70 miejsce – 100 Euro + dyplom



Klasyfikacja lotników:

1 lotnik – 1 000 Euro + puchar + dyplom

2 lotnik – 500 Euro + puchar + dyplom

3 lotnik – 250 euro + puchar + dyplom

4 lotnik – 150 euro + puchar + dyplom

5 – 10 lotnik – 100 euro + dyplom

( nagrody przy 2000 opłaconych gołębi)

Więcej informacji min. o transporcie u agenta w Polsce: Arkadiusz Maziarz, 

info@maziarz-pigeons.pl 

692 468 569

BENZING:

Zapraszamy Państwa do udziału w 10ej edycji  AS Golden Pigeon Race o puchar Benzinga! Dla uczestników, którzy zgłoszą
drużynę 5+1, automatycznie mogą typować jednego dodatkowego gołębia na lot o puchar Benzinga. Lotem o ten puchar będzie
półfinał. Nagrodami będą prezenty od firmy Benzing.

60 euro – udział jednego gołębia, przy 5 zgłoszonych – 6ty gołąb gratis + gratisowy lot o puchar Benzinga!

43 000 Euro – łączna suma nagród!

(jeden z najtrudniejszych WG w Europie) 

(pula nagród przy pełnej puli 2000 opłaconych gołębi)

mailto:info@maziarz-pigeons.pl

