
REGULAMIN  2019
CZECH  OLR  FCI  TALENT  QUATRO  ŠTERNBERK

WŁAŚCICIEL: Talent Quatro z.s. CZ05943272
  

Kontakt:    Handy + 420 775 995 701   + 420 775 995 702
  E-Mail:    talent-quatro@centrum.cz    bomat@centrum.cz 

Polska: 

Arkadiusz Maziarz, Zawadka 60, 33312 Tegoborze 692 468 569 info@maziarz-pigeons.pl

Projekt: Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych gołębi młodych wysłanych z całego świata na zawody 
Talent Quatro.Skład składu Talent Quatro: : Inż.Stanislav Matuška, Mikuláš Varga, František Vaculčík, František 
Král, Jiří Vrobel oraz przydzielony FCI Delegat. 

Informacje podstawowe:
● Udział jednego gołębi wynosi 70 euro. Przy wysyłce 5 gołębi otrzymujemy kolejnego gratis czyli 5+1.

Transport gołębia organizowany przez Talent Quatro wynosi 15 euro – sztuka.

FIO BANK OLOMOUC
IBAN:  CZ9720100000002401226165

SWIFT/BIC:  FIOBCZPPXXX

● Zarejestrować można się na stronie zawodów bądź u Arkadiusz Maziarza Agenta dla Polski.
www.talent-quatro.cz  

Przyjęcie gołębi:
● Każdy może uczestniczyć dowolną liczbą gołębi. Termin przyjmowania gołębi:

Od 1.4. 2019    do 17.5. 2019

● Młode muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu od weterynarza, minimum 40dniowe oraz muszą być 
zaobrączkowane obrączkami z 2019 roku. 

● Bardzo ważne:

mailto:talent-quatro@centrum.cz
http://www.talent-quatro.cz/
mailto:bomat@centrum.cz


Numery gołebi są kodowane aż do finału w celu ochrony przed tzw. Łapaczami. Dlatego też prosi się właścicieli o 
zapisanie numerów gołębi do użytku własnego i nadanie każdemu ptakowi imienia pod którym będzie startował w 
zawodach.

Zdrowotność:
 ● Gołebie zostaną zaszczepione jeszcze raz przeciwko paramyxo oraz ospie. Zostaną zaszczepione również 
szczepionką przeciwko wirusowi adeno. Pieczę nad zdrowiem gołębi sprawować będzie MVDr. Pavel Maňák.

● Do 30.05 zamienić można padłego gołębia. 

Loty i treningi
Aktualny plan dostepny będzie na stronie: www.talent-quatro.cz  

Plan treningowy: 1-4-6-13-22-35-48-48-70-70km

Loty: 113 – 160 – 200 – 305 – 419km

 

Zawody i nagrody
Nagrody obliczane są na bazie 1100 opłaconych gołębi.

Lot/nagrody

Tvrdonice 1. – 3. miejsce 100 +   80 +   60  €   
Zohor             1. – 3. miejsce 120 + 100 +   80  €     
Neusiedl am See 1. – 3. miejsce 150 + 130 + 110  €     
Körmend 1. – 3. miejsce 180 + 160 + 140  €    
Łącznie        1.410 € 

Finał  BARCS -  419 km

  1. miejsce           10.000  €     
  2. miejsce 5.000  €   
  3. miejsce 4.000  €   
  4. miejsce 2.000  €   
  5. miejsce    1.000  €   
  6. miejsce                   900  €   
  7. miejsce                   800  €   
  8. miejsce                   700  €   
  9. miejsce                   600  €   

http://www.talent-quatro.cz/


10. miejsce                   500  €   

11. – 20. miejsce    200  €  2.000  €   
21. – 30. miejsce    100  € 1.000  €      
31. – 50. miejsce      50  € 1.000  €     
Łacznie           29.500  €   
 

Lotnik łącznie
1. – 3. miejsce     500 + 300  + 200   €  1.000 €          

Lotnik prędkościowy :
1. – 3. miejsce    500 + 300 + 200    €  1.000  €     
Knock Out:

1. miejsce              600  €    600  €     

Asy lotowe nagrody łącznie             2.600  €   

Łącznie rozdamy 25 pucharów, po 3 w każdej kategorii oprócz klasyfikacjo „knock out“
   600  €   

30 gołębi z finału otrzyma pamiątkowego dyplomy.    
      

As lotnik:  Najniższy współczynnik coeff. Z 2ch lotów hot spotów + obowiązkowo finalowy

 As czasowy:  Liczą się czasu przelotów z wszystkich treningów i lotów łącznie z finałem.

Knock Out: Rywalizacja, w której gołębie przechodzą do kolejnych etapów tzn. Po pierwszym locie 75% najszybszych
gołębi, z drugiego lotu 50% z 75% z pierwszego lotu, potem 35% z 3go lotu i 20% z 4go lotu. Wygrywa gołąb, który z 
wszystkich zakwalifikowanych po 4ech etapach najwcześniej przyleci z finału. 

Aukcja młodych 

● Pieniądze z aukcji zostaną podzielone między WG, a pierwotnego właściciela w stosunku 50/50 minus koszty aukcji. 
Niesprzedane gołębie przechodzą na własność organizatora.
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