
Derby Mira
Warunki ogólne

1. Kto może wziąć udział?

Portugalska federacja organizuje lot finałowy w następujących zawodach:     

FCI Grand Prix of Portugal 
Rywalizacja dla wszystkich członków światowej organizacji FCI

 European Championship.
Rywalizacja wszystkich krajów zrzeszonych w FCI

 European Youth Championship 
Rywalizacja młodzieżowa  wszystkich krajów zrzeszonych w FCI

2. Wysyłka gołębi - terminy

Gołębie powinny zostać dostarczone między 1 kwietnia, a 15 maja 2019 roku. 

3. Wiek młodych

Gołębie powinny zostać dostarczone w wieku 30-45 dni.

4. Szczepienie gołębi.

Gołębie powinny zostać zaszczepione przeciwko paramyksowirozie 10-15 dni przed wysyłką. Należy przysłać wrazz gołębiami zaświadczenia 
od weterynarza z datą i nazwą szczepionki. 

• Oficjalny przedstawiciel w Polsce Arkadiusz Maziarz / info@maziarz-pigeons.pl / Phone: +48 692 468 569

5. Co należy wysłać wraz z gołębiem?

Rodowód + karta własności + zaświadczenie od weterynarza.
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FCI Grand Prix of Portugal
1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 Udział może wziąć każdy kto wyśle gołębie z obączkami FCI. 

2. REJESTRACJA

 Rejestracja 1go gołębia kosztuje 100 euro. 

 Dla każdej drużyny 5 gołębi, kolejny szósty jest gratis.

 Dla każdej drużyny 10 gołębi 2 kolejne są gratis.

 Każda drużyna może mieć maksymalnie 12 gołębi. 

 Hodowcy mogą tworzyć tandem.

 W przypadku większej ilości zgłoszonych ptaków hodowca tworzy druzyny A B C D 

 Gołębie nie mogą być przesuwane do innych drużyn

 Wszystkie gołębie zgłoszone do zawodów biorą udział w grze o wszystkie nagrody

 Uczestniczy powinni podać swoje dane teleadresowe oraz numer kont bankowych.

 Hodowcy powinni podać swój telefon komórkowy w celu otrzymywania informacji o gołębiach poprzez SMS 

 Udział zostaje potwierdzony tylko i wyłącznie po wpłacie pieniędzy za udział. 

 Udział może zostać opłacony u agenta ARKADIUSZ MAZIARZ bądz bezpośrednio na konto:
Bank SANTANDER TOTTA [Fernão Magalhães - Coimbra]
IBAN: PT50 0018 0001 0020 1825 8075 2 - BIC: TOTAPTPL

3. NAGRODY ( 1500 OPŁACONYCH GOŁĘBI)

Nagrody obliczone na podstawie 1500 opłaconych gołębi. Jeśli liczba ta nie zostanie osiągnięta, nagrody zostaną zredukowane 
proporcjonalnie do ilości opłaconych gołębi. 

3.1 GENERALNY INDYWIDUALNY RANKING

 Zostanie utworzony ranking z lotów treningowych pólfinału oraz finału. 

 Jako HOT SPOTS uznaje się 3 loty treningowe przed półfinałem min. 100km

 Półfinał to najdłuższy lot przed finałem. 

3.1.1 INDYWIDUALNE NAGRODY ZA TRENINGI – PÓŁFINAŁ – FINAŁ 



Nagrody z treningów
(2 000 opłaconych gołębi)

HotSpot / Oficjalny trening (ponad 100 km) 1 miejsce 2 miejsce

1 miejsce (HotSpot 1.000,00 euro +
Dyplom

500,00 euro +
Dyplom

2 miejsce(HotSpot 1.000,00 euro +
Dyplom

500,00 euro +
Dyplom

3 miejsce HotSpot
1.000,00 euro +

Dyplom
500,00 euro +

Dyplom

Nagrody z półfinału 
(Opłacone 2000 gołębi)

Ranking Nagrody

1miejsce
1.500,00

euro +
Dyplom

2miejsce 750,00 euro
+ Dyplom

3miejsce 500,00 euro
+ Dyplom

 

NAGRODY ZA FINAŁ
(2000 gołębi opłaconych)

Ranking Nagrody

1miejsce 25.000,00 euro +
Dyplom

2miejsce 7,500,00 euro + Dyplom

3miejsce 5.000,00 euro + Dyplom

4miejsce 2,500,00 euro + Dyplom

5miejsce 1.750,00 euro + Dyplom

6miejsce – 10miejsce 500,00 euro + Dyplom

11miejsce – 20miejsce 200,00 euro + Dyplom

21miejsce – 50miejsce 100,00 euros + 1 wolny
wstęp 2020 + Dyplom

51miejsce – 200miejsce 1 wolny wstęp 2020 +
Dyplom

3.2 KLASYFIKACJA LOTNIKÓW

 Ranking lotników obliczany jest na podstawie  sumy prędkości  z wszystkich treningów + lot finałowy. 

 NIeoficjalny ranking publikowany będzie natychmiast po każdym treningu. W przypadku remisu wygrywa gołab, który zajął wyższe 
miejsce w locie finałowym . 

 Lot konkuroswy zakończony zostaje po przylocie 25% gołębi wysłanych na dany lot. Jeśli lot nie zakończy się pierwszego dnia, za jego
koniec uważa się powrót 25% ptaków, lub godzinę 20.00 jeśli nawet do tego czasu powróci mniej niż 25% gołębi. 

 Lotnik musi powrócić z lotu finałowego. 

3.2.1 NAGRODY ZA LOTNIKA

NAGRODY ZA LOTNIKA



(2000 zapłaconych gołębi)

Ranking Nagroda

1lotnik
1.500,00

euro +
Dyplom

2lotnik 750,00 euro
+ Dyplom

3lotnik 500,00 euro
+ Dyplom

3.3 Klasyfikacja drużynowa.

 Wszyscy uczestnicy z krajów zrzeszonych w FCI biorą udział w tej klasyfikacji.
 

 Zwycięzcą zostaje drużyna która zdobędzie najwyższą sumę punktów z lotów treningowych oraz finału ( liczą się 2 pierwsze gołębie z 
drużyny). 
 

 W przypadku remisu wygrywa drużyna, która zdobędzie wyższą ilość punktów w finale.

3.3.1 Klasyfikacja drużynowa

Najlepsze 5 drużyn otrzyma puchary i dyplomy. 

3.4 Pieniądze z aukcji za gołębie.
 Właściciel gołębia otrzymuje 50% uzyskanej kwoty z licytacji za gołębia ( minus koszty aukcyjne min zdjecie itp). Gołąb musi uzyskać na aukcji
minimum 150 euro żeby właściciel był uprawniony do otrzymania pieniędzy z licytacji. 

4. Kalendarz treningów – lot finałowy

 Terminarz treningów zostanie podany na stronie  (www.fpcolumbofilia.pt). Plus minus:

17/07/2019 Penela 50 Km

20/07/2019 Pedrogão Grande 80 Km

24/07/2019
(Pombo Ás / 1º Hot Spot)

Proença-a-Nova 105 Km

30/07/2019
(Pombo Ás / 2º Hot Spot)

Castelo Branco 125 Km

06/08/2019
(Pombo Ás / 3º Hot Spot)

Monfortinho 170 Km

13/08/2019
(Pombo Ás / Semi-Final)

Cáceres (Espanha) 250 Km

20/08/2019 Treino 80-100 Km

Prova Final

01/09/2019 Maqueda (Espanha) 420Km

http://www.fpcolumbofilia.pt/

