
COSTA DEL SOL ORL
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DERBY: Międzynarodowe Derby FCI Costa del Sol obchodzić będą swoją

siódmą edycję w 2019 roku jako wydarzenie sportowe w ramach dyscypliny wyścigu gołębi. Zawody odbędą się w
Maladze, w samym sercu Costa del Sol i w pobliżu Międzynarodowego Lotniska w Maladze, kilka minut od słynnych

plaż prowincji. Nowe obiekty wybudowane na obszarze 5000 metrów kwadratowych oddane zostały do użytku w
2017 roku, tak więc uczestnicy cieszyć się będą awangardowym gołębnikiem, spełniającym najwyższe standardy
stworzone dla najlepszych międzynarodowych zawodów derby. Liczba gołębi mieszczących się we wszystkich

obiektach podczas zawodów derby sięgać będzie 2500. Zespół firmy Pets At Home JP S.L. z siedzibą w Alicante,
specjalizującej się w sektorze produkcji zwierzęcej, zapewni profesjonalną i przejrzystą obsługę, której jakość

potwierdzona została przez wszystkich uczestników edycji 2017 roku. Zespół składać się będzie ze specjalistów w
dziedzinie zarządzania, technologii informatycznych, marketingu oraz oczywiście z ekspertów w szkoleniu i

pielęgnacji gołębi, posiadających certyfikaty wiodących marek w zakresie żywienia (Beyers) i akcesoriów (Beyers i
Wonder Pigeon). Tor lotu, który doprowadził do tak wielu sukcesów w 2017 roku, przebiegać będzie przez te same

regiony, czyli w kierunku Almerii i wzdłuż wybrzeża, co pozwoli na lepszą demonstrację wartości wszystkich
uczestników i zagwarantuje doskonałe widowisko, potwierdzone faktem, że 85% gołębi uczestniczyło w poprzednich

zawodach po pierwszych 10 wyścigach. W tym roku wprowadzone zostanie jednakże nowe rozwiązanie dotyczące
liczby okresów wypuszczenia, zwiększając je z 12 do 19 w ciągu trzech miesięcy trwania zawodów i tym samym

przygotowując gołębie na sprostanie ostatnim okresom wypuszczenia, które liczyć będą więcej kilometrów. Wszystkie
wyścigi będą transmitowane online na naszej stronie internetowej (www.derbycostadelsol.com), zaś wszystkie

koszowania i wyścigi zostaną upublicznione w czasie niemalże rzeczywistym w celu zachowania przejrzystości i
jakości usług dostarczanych uczestnikowi. Wszystkie koszowania otwarte będą dla każdego amatora wyścigów gołębi,
który zechce w nich uczestniczyć. Nasze zawody derby są częścią Światowego Rankingu FCI i organizacji Nacional
de Colombódromos. Uczestnictwo w zawodach derby oznacza akceptację następującego Regulaminu o charakterze

umownym. Oficjalne tłumaczenie niniejszych zasad wykonane zostało w języku hiszpańskim oraz angielskim i
posiada odpowiednie uwierzytelnienie. Organizacja Derby nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy powstałe

podczas tłumaczenia tekstu na inne języki, w których niniejszy Regulamin opublikowany zostanie dla celów
informacyjnych. Organizacja Derby zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub poprawienia treści dowolnego

punktu niniejszego Regulaminu w terminie obejmującym dni poprzedzające zakończenie okresu rejestracji (szczegóły
poniżej), zawsze z wystosowaniem odpowiedniego zawiadomienia wysłanego wszystkim zarejestrowanym osobom.
Organizacja Derby nie będzie ponosić odpowiedzialności za kradzieże lub wypadki, które mogą wystąpić podczas
obchodów planowanych wydarzeń. Organizacja Derby zastrzega sobie prawo dopuszczania do zawodów zarówno

uczestników, jak i gołębi. Wszystkie nagrody podlegają podatkom obowiązującym w danym momencie. 

REJESTRACJA: Poniżej opisany zostanie proces rejestracji w imprezie sportowej Derby Costa del Sol, obejmującej
wyścigi gołębi regulowane aktualnymi przepisami Królewskiej Federacji Wyścigów Gołębi w Hiszpanii (RFCE) i
zgodnie z planem wypuszczania załączonym do niniejszego regulaminu. Samo wysyłanie gołębi na zawody derby lub
dostarczenie Organizacji danych osobowych w celu ich rejestracji zakłada milczącą akceptację, że hodowca zgadza
się uczestniczyć w tej imprezie sportowej w ramach dyscypliny wyścigu gołębi. Każdy hodowca może zarejestrować
dowolną  liczbę  gołębi,  mając  na  uwadze fakt,  że  każdy zespół  składać  się  będzie  z  3  gołębi  i  jednego gołębia
posiłkowego. Opłata rejestracyjna wynosi 120 € za gołębia, czyli w momencie zapisów uczestnicy uiszczą opłatę w
wysokości  480 € dla  zespołu 7 gołębi  (4 aktywowane oraz 3 rezerwowe).  Wypuszczenie  gołębia  aktywowanego
kosztować będzie 0 €,  ale  jego aktywowanie nastąpić  musi  do 48 godzin od chwili  dopuszczenia  do wyścigu w
mieście Motril (95 km) i wyniesie 120 € za gołębia. Koszt transportu gołębia na WG Costa del Sol wynosi 20 euro od
sztuki. Nieaktywowanie gołębi posiłkowych spowoduje ich umieszczenie na liście aktywowania, z której każdy inny
uczestnik  będzie  mógł  wybrać  gołębia  po uiszczeniu  opłaty w wysokości  150 € i  przed  kolejnym koszowaniem
odbywającym się w Roquetas de Mar (170 km). Z tego powodu pierwszy właściciel straci prawo do nagrody, które
przyznane  zostanie  uczestnikowi  aktywującemu gołębia  posiłkowego.  Całkowita  kwota  pobrana  podczas  licytacji
nowo aktywowanych gołębi stanie się udziałem Organizacji Derby. Uczestnictwo w zawodach otwarte jest dla gołębi
krajowych i  międzynarodowych z obrączką RFCE lub posiadających  homologację zatwierdzoną przez FCI 2018.
Rejestracja  odbywać  się  będzie  w  terminie  między  1  lutego  a  15  maja,  zaś  31  maja  będzie  ostatnim  dniem
dokonywania opłat za zarejestrowane gołębie. Od 31 maja Organizacja Derby publikować będzie na swojej oficjalnej
stronie  internetowej  listę  zespołów,  które  uiściły  opłatę  oraz  wystosuje  sprawozdanie  do  FCI  zawierające  listę
zespołów,  które  dostarczyły  gołębie  bez  dokonania  odpowiednich  opłat.  Rejestracja  odbywać  się  może  za
pośrednictwem oficjalnych agentów wymienionych na stronie internetowej Derby Costa del Sol lub za pośrednictwem
biura  Pets  At  Home  organizującego  zawody.  W  razie  braku  informacji  o  ilości  obrączek,  Organizacja  dokona



automatycznego aktywowania  gołębi  uszeregowanych od najniższej  do najwyższej  liczby obrączek.  Istnieją  dwie
drogi uiszczenia opłaty rejestracyjnej: na stronie internetowej za pośrednictwem karty kredytowej lub konta PayPal,
bądź też dokonanie przelewu bankowego na numer konta wskazany na tej samej stronie. Ważny przelew bankowy
posiadać  musi  przypisaną  informację  dotyczącą  ilości  aktywowanych  obrączek.  Lista  akredytowanych  agentów
znajduje się wyłącznie na stronie internetowej (www.derbycostadelsol.com). Rejestracja będzie uznana za nieważną,
jeżeli uczestnik nie przedstawi: imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego, numeru obrączki każdego gołębia,
tytuł własności każdego gołębia, imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za zespół wraz z numerem telefonu i
adresem e-mail  weryfikowalnym  w biurze  Organizacji  Derby.  Organizacja  zastrzega  sobie  prawo do odrzucenia
rejestracji  zawierającej  nieprawidłowe  dane  uczestnika.  Osoba  odpowiedzialna dokona  całkowitej  zapłaty  opłaty
rejestracyjnej na wskazanych warunkach i będzie ostatecznym beneficjentem nagrody, jeżeli ta zostanie mu przyznana
w trakcie zawodów. Każdy uczestnik może zażądać świadectwa potwierdzającego rejestrację w Organizacji Derby.
Cały proces rejestracji opisany został szczegółowo w sekcji rejestracji znajdującej się na stronie internetowej, gdzie
wskazany będzie w każdym momencie.

 PRZYJĘCIE  GOŁĘBI:  Gołębie  odbierane  będą  po  pokryciu  przez  uczestnika  kosztów  wysyłki.  Dokumenty
wymagane podczas przyjęcia gołębi obejmują tytuł własności każdego ptaka, dowód zapłaty oraz dane kontaktowe
określonych w punkcie 2 (Rejestracja). Adres wysyłkowy dla uczestników hiszpańskich to adres gołębnika Derby w
Maladze podany na stronie internetowej; przyjęcie gołębi spoza Hiszpanii odbędzie się w biurze PETS AT HOME:
Calle Juan de Herrera 13, 03203 Elche (Alicante-Hiszpania). Po dokonaniu rejestracji gołębie staną się własnością
Organizacji Derby. 

 WYŚCIGI: Organizacja Derby zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planowanych wydarzeniach według
własnego uznania  w celu zapewnienia  sprawnego przebiegu zawodów oraz zagwarantowania  dobrostanu ptaków.
Daty i miejsca wypuszczenia na trasie wyścigów gołębi wyszczególnione są w załączniku do niniejszego Regulaminu
oraz na stronie internetowej Organizacji Derby (www.derbycostadelsol.com). Główna innowacja obejmuje przejście z
12 do 19 wyścigów. To system, w ramach którego odbyły się najbardziej spektakularne zawody derby na świecie
(takich jak Pattaya w Tajlandii) i który zwiększa osiągniecia gołębi w ostatnich wyścigach liczących znacznie więcej
kilometrów.  W  hołdzie  najwybitniejszemu  hodowcy  hiszpańskiemu  o  międzynarodowej  sławie,  Carlosowi
Marquezowi Pratsowi, wyścig półfinału Derby FCI Costa del Sol 2019 będzie nosić Jego imię. Również nagrody
rozdane zostaną  na  cześć  jego pracy będącej  symbolem całego wysiłku  wkładanego w propagowanie  krajowej  i
międzynarodowej hodowli gołębi.

 NAGRODY: Nagrody zostaną obliczone na podstawie całkowitej  ilości 2.000 aktywowanych gołębi.  Ostateczna
wysokość każdej nagrody zostanie potwierdzona i opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Organizacji Derby
w terminie kilku dni po zakończeniu okresu wnoszenia opłat rejestracyjnych określonych w punkcie 2 (Rejestracja).
Gołębie posiłkowe (również te aktywowane później), nieaktywowane oraz te, które zostały przyznane jako nagroda w
poprzedniej edycji, nie będą uczestniczyć w puli nagród. Zarówno w przypadku przekroczenia, jak i nieosiągnięcia
wskazanej wcześniej liczby gołębi, ich ilość zostanie procentowo zwiększona lub zmniejszona odpowiednio do ilości
zarejestrowanych ptaków. W tabeli nagród załączonej do niniejszego Regulaminu znajdują się wszystkie kategorie
nagród z przypisanymi  im kwotami wygranych.  Wysokość pierwszej wygranej  wzrasta do 30.000 €, a właściciel
gołębia  z  przyznanym  tytułem AS Paloma  Absoluto  otrzyma  10,000  €.  Nagrody przyznane  zostaną  również  po
półfinale  i  ukończeniu wyścigów na 200, 180, 170 i  140 km.  Nagroda AS Paloma Absoluto zostanie  przyznana
gołębiowi, który osiągnie najlepszy wynik w następujących wyścigach: 1 wyścig finałowy na 360 km, 1 wyścig na
260 km, 1 wyścig na 215 km, 1 wyścig na 180 km, 1 wyścig na 170 km oraz 1 wyścig na 140 km. Kwota nagród
zostanie ogłoszona w brutto. Z tego powodu aktualne podatki i potrącenia obowiązujące w danym kraju ponoszone
będą przez zwycięzcę. 

 LICYTACJE: Wszystkie gołębie uczestniczące w finale będą licytowane w następujący sposób: Derby Costa del Sol
przyzna  połowę ceny końcowej  licytacji  jej  uczestnikowi.  Odjęte  zostanie  10% kosztów pokrywających  wydatki
związane z sesją fotograficzną i opłatami manipulacyjnymi, tak jak wskazano w zasadach licytacji opublikowanych w
na stronie internetowej. Zasada ta nie obejmuje gołębi, które zostały nabyte przez nowego uczestnika z listy wolnego
aktywowania, w przypadku których całkowita stawka stanie się własnością Organizacji Derby. W sposób oczywisty
uczestnik  otrzyma  określoną  kwotę  zebraną  z  licytacji  gołębi  dopiero  po  jej  zakończeniu.  Informacje  dotyczące
rodowodu: ważny dokument powinien zawierać przynajmniej dane o czterech przodkach gołębia i powinien zostać
przedstawiony Organizacji Derby przed rozpoczęciem półfinałów (Vera, 10 września), aby zapewnić uczestnikowi
udział w odpowiedniej części późniejszej kwoty licytacyjnej. Uczestnik może przesłać wszystkie dokumenty wraz z
wysyłką  gołębi  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  pedigree@derbycostadelsol.com,  a  także

http://www.derbycostadelsol.com/


zwykłymi  kanałami.  Jeżeli  dokumenty nie  zostaną dostarczone,  uczestnik straci  prawo udziału w proporcjonalnej
części opisanej wcześniej kwoty licytacji. Licytacja gołębi zostanie powtórzona dla tych ptaków, które wcześniej nie
zostały  wystawione  lub  w  przypadku,  gdy  osoba,  która  wygrała  licytację  nie  dokona  zapłaty  na  warunkach
określonych  na  aukcyjnej  stronie  internetowej  WINKIE.  Jeżeli  gołębie  nie  zostaną  sprzedane  również  w trakcie
drugiej licytacji, Organizacja Derby odnajdzie najstosowniejsze źródła zbytu, a uczestnik straci odpowiedni procent
przynależny mu za gołębia.

 KWARANTANNA I SZCZEPIENIA: Przed wysłaniem gołębi uczestnik zobowiązany jest do ich zaszczepienia i
odrobaczenia.  Organizacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia  gołębi,  które nie nadają się  do uczestniczenia w
zawodach. Po otrzymaniu gołębi Organizacja zobowiązuję się do przeprowadzenia ponownego szczepienia ptaków,
dokonanego przez jej oficjalnych weterynarzy. Organizacja ma prawo i obowiązek objęcia kwarantanną wszystkich
ptaków  pochodzących  z  krajów,  w  których  potwierdzono  występowanie  następujących  chorób  lub  wirusów:
salmonella, wirus PMV, ptasia grypa.

* Regulamin ważny do czasu wykrycia błędu lub pominięcia.

7. edycja.

Najszybciej rozwijające się europejskie derby 2017 roku.

Finał: 21 września.

Zapisy: od 1 lutego do 15 maja.

110,000 € w puli nagród.

30,000 € dla zwycięzcy.

Nowy, rewolucyjny plan wypuszczania.

Kalendarz wyścigów.

19 wyścigów (6 wyścigów zadecyduje o przyznaniu nagrody AS Paloma).

Zaadoptowany do warunków hiszpańskich system wypuszczania stworzony został dla najlepszych zawodów derby na
świecie, takich jak zawody Pattaya w Tajlandii.

Treningi: 5-5-10-10-20-20-30-30-40-40-65-85-90km

Loty konkursowe: 140 – 170 – 180 – 215- 260 – 360km FINAŁ

Zapewniając wielokrotne wypuszczenie, system sprawia, że gołębie stają się bardziej przygotowane na dłuższe okresy
wypuszczenia.

Wyścig półfinału nosić będzie imię Carlosa Marqueza Pratsa, a nagroda zostanie przyznana na jego cześć.

Rejestracja: od 1 lutego do 15 maja.

Płatność za gołębie aktywowane: do 31 maja.

Ogłoszenie nagród: w czerwcu po upływie ostatecznego terminu płatności.

Zespoły składać się będą z 7 gołębi, 4 aktywowanych i 3 gołębi rezerwowych.

Nagrody zostaną obliczone na podstawie całkowitej  ilości 2.000 aktywowanych gołębi i zostaną potwierdzone po
zakończeniu terminu dokonywania opłat rejestracyjnych. Gołębie posiłkowe i nieaktywowane nie uczestniczą w puli
nagród.

Kwota nagród zostanie ogłoszona w brutto. Z tego powodu aktualne podatki i potrącenia obowiązujące w danym kraju
ponoszone będą przez zwycięzcę.

Nagrody:

FINAŁ:

1miejsce - 30.000 euro
2miejsce - 9.000 euro



3miejsce - 6.000 euro
4miejsce - 3.000 euro
5miejsce – 1 500 euro
6miejsce - 1.000 euro
7-17miejsce – 500 euro
18-20 miejsce – 400 euro

As lotnik:

1miejsce - 10.000 euro
2miejsce - 6.000 euro
3miejsce - 3.000 euro
4miejsce - 1.500 euro
5miejsce – 1 000 euro
6-10 miejsce – 1 000 euro

Półfinał 260km:

1miejsce - 10.000 euro
2miejsce - 6.000 euro
3miejsce - 3.000 euro
4miejsce - 1.500 euro
5miejsce – 1 000 euro

Ćwierćfinał:

1miejsce - 1500 euro
2miejsce - 1000 euro
3miejsce - 500 euro
4miejsce - 250 euro
5miejsce – 200 euro

3ci lot konkursowy:

1miejsce - 1500 euro
2miejsce - 1000 euro
3miejsce - 500 euro
4miejsce - 250 euro
5miejsce – 200 euro

2gi lot konkursowy:

1miejsce - 300 euro
2miejsce - 200 euro
3miejsce - 100 euro

1szy lot konkursowy:

1miejsce - 300 euro
2miejsce - 200 euro
3miejsce - 100 euro

 Nagrody przy 2000 opłaconych gołębi


