
DERBY CORABIA 2019

Gołębie będą przyjmowane w terminie od 1. marca do 1. maja 2019. Dostarczane ptaki muszą byc zaszczepione 
przeciw paramyxowirozie. Wraz z gołębiami należy dostarczyc zaświadczenie weterynaryjne potwierdzające 
szczepienie oraz rodowody i karty własności. Opłata za jednego gołębia wynosi 75 euro plus 15 euro kosztów 

transportu. Nie obowiązuje żadna opłata aktywacyjna. Pojedynczy uczestnik musi wystawic do rywalizacji co najmniej 2 
gołębie. Całkowita liczba gołębi jednego uczestnika jest nieograniczona, przy czym na każde 4 opłaconych gołębi przypada 1 
gołąb darmowy, czyli 4+1 gratis, 8+2 gratis, 12+3 gratis itd.

30% gołębi zakoszowanych na lot finałowy oraz 10 pierwszych AS-gołębi zostanie wystawionych na aukcjach internetowych 
w ciągu najbliższych dni po zakończeniu lotu finałowego. Cena wywoławcza pojedynczego gołębia to 50 euro. 15% uzyskanej 
z licytacji kwoty przypada dla serwisu aukcyjnego (w Rumunii; przy aukcjach w Belgii czy w Azji należności mogą byc 
wyższe). Z pozostałej kwoty uczestnik i organizator otrzymują każdy po 50%. Gołębie które nie zostaną sprzedane, będą 
mogły zostac odkupione przez wcześniejszych właścicieli za cenę 25 euro w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji. Po tym czasie 
gołębie nie odkupione przechodzą na własnośc organizatora.

Dla każdego kraju który wystawi do współzawodnictwa co najmniej 20 drużyn (100 gołębi) zostanie sporządzony dodatkowy 
narodowy ranking. Pierwsze 3 gołębie z takiego kraju na locie finałowym zostaną nagrodzone odpowiednio pucharem (1. 
miejsce) i medalami (2. i 3. miejsce). 

Hodowca który przed pierwszym lotem konkursowym (Ghimpati) straci wszystkie swoje gołębie, będzie mógł za darmo 
wystawic taką samą liczebnie drużynę w następnym roku.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i odległości lotów
konkursowych jak i treningowych w sytuacjach wyjątkowych jak złe warunki pogodowe, epidemia ptasiej grypy itp. 

Plan lotów treningowych 2019:        

 5, 5, 5, 10, 20, 40, 50 i 85 km

Plan lotów konkursowych w roku 2019:   

1. Ghimpati - 115 km

2. Movilita - 178 km

3. Rm. Sarat - 270 km

4. Barlad - 368 km-23.08.2018(FCI Race)

5. Darabani - 515 km (02.09.2019)

6. Cuza Voda  525 km (16.09.2019)

ŁĄCZNA WYSOKOŚC NAGRÓD PONAD 45.000 EURO

N  agrody w locie finałowym Cuza Voda 525 km:

1. miejsce: 15 000 euro + puchar + dyplom

2. miejsce: 7.000 euro + puchar + dyplom

3. miejsce: 3.500 euro + puchar + dyplom

4.-5. miejsce: 1750 euro + puchar + dyplom



6.-10. miejsce: 1000 euro + puchar + dyplom

11.-15. miejsce: 500 euro + dyplom

16.-20.miejsce: 250 euro + dyplom

21.-30. miejsce: 100 euro + dyplom + 1 gołąb gratis w następnej edycji

31.-40. miejsce: 2 gołębie gratis w następnej edycji

Nagrody w locie półfinałowym Darabani 515 km:

1. miejsce: 2 000 euro + puchar + dyplom

2. miejsce: 1000 euro + puchar + dyplom

3. miejsce: 500 euro + puchar + dyplom

4.-10. miejsce: 250 euro + medal + dyplom

Nagrody w kategorii AS-gołąb:

1. miejsce: 1.000 euro + puchar + dyplom

2. miejsce: 500 euro + puchar + dyplom

3. miejsce: 250 euro + puchar + dyplom

Zwycięskie gołębie z pierwszych czterech lotów konkursowych wygrywają darmowe uczestnicwo dla jednej drużyny w roku 
2019 oraz puchary i dyplomy. Gołębie które w lotach tych zajmą miejsca 2. i 3. otrzymują puchar i dyplom.

AS Lotnik długiego dystansu: 
Półfinał  Darabani-515 Km+ Cuza Voda-525 Km

1 miejsce AS Fond-250 euro
2 miejsce AS Fond-150 euro
3 miejsce As Fond-100 euro

As lotnik sprintu – pierwsze 4 loty konkursowe 115km-368km

1 miejsce AS Speed-500 euro
2 miejsce AS Speed-250 euro
3 miejsce AS Speed-200 euro

Najlepszy lotnik po 2 lotach, 3ch lotach oraz 5ciu lotach wygrywa udział 2 gołębi w kolejnej edycji 2020. 

*Wysokość nagród przy 2000 opłaconych gołębi
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