
Sofia One Loft Race Bułgaria
2019

 

1. Gołębie muszą być zaobrączkowanymi obrączkami z 2019 roku z logiem FCI.

2. Gołębie muszą zostać zakwaterowane między 1 marca a 1 maja. 

3. Gołębie muszą być zaszczepione. 

4. Gołębie muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu odbioru. Opłata to 80+15euro za 
transport gołębia. 

5. Rodowody muszą zostać wysłane najpóźniej przed finałem inaczej hodowca 
otrzymuje tylko 30%z aukcji.

6. Gołębie z rodowodami zostaną wystawione na aukcji internetowej. Hodowca 
otrzymuje 50% kwoty wylicytowanej minus koszty aukcyjne.

7. Ceny startowe na aukcji: 
1- 10 miejsce - €100 
11-20 miejsce - € 50 
21 miejsce - € 30

8. Do każdej drużyny 5 sztuk hodowca otrzymuje udział 6go gołębia w gratisie.

9. Klasyfikacja lotnika obejmuje 4 loty konkursowe + finał, wszystkie loty na bazie 25%.

10. Hodowca który zgubi wszystkie gołębie do pierwszego konkursu otrzymuje darmowy 
wstęp takiej samej ilości ptaków na kolejną edycję tj. 2019.

11. WG Sofia One Loft Race jest sankcjonowany przez FCI dlatego podlega wszelkim 
kontrolom z zewnątrz w każdej chwili. 

12. Daty treningów i lotów konkursowych mogą ulec zmianie ze względu na bardzo złe 
warunki atmosferyczne. 

13. Wyniki lotów będą relacjonowane na żywo poprzez stronę i system BENZING.com.

14. Nagrody w 2019 są gwarantowane i wynoszą:

Lot finałowy

1miejsce - 12.000 euro
2miejsce - 6.000 euro
3miejsce - 3.000 euro
4miejsce - 2.000 euro
5miejsce – 1 500 euro
6 - 10 miejsce – 1 000 euro /każdy
11 – 20 miejsce – 700 euro każdy
21 - 30 miejsce – 500 euro każdy
31 – 70 miejsce – 300 euro każdy
71 – 100 miejsce – 200 euro każdy

Półfinał:

1st place - 2000 euro
2nd place - 100 euro
3rd place - 500 euro



AS lotnik

1miejsce - 2000 euro
2miejsce - 1000 euro
3miejsce - 500 euro

 PULA NAGRÓD GWARANTOWANA !!!

2019 Loty konkursowe i treningowe

Loty:

1.135 km.

2. 165 km.

3. 200 km.

4. 270 km. - Półfinał

5. 420 km. – Finał - 03.08.2019.

Treningi:

1. 5km.

2. 10km.

3. 20km.

4. 30km.

5. 40km.

6. 50km.

7. 70km.

8. 90km.
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