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15  sierpnia,  w  70-siątą  rocznicę  Powstania  Warszawskiego  i   94-tą  rocznicę  Bitwy
Warszawskiej, oddamy hołd pamięci bohaterom poległym w walce z faszyzmem i komunizmem
wschodu.

Start  naszych  gołębi  będzie  hołdem  pamięci  dla  tysięcy  bohaterów,  którzy walczyli
o niepodległą Polskę. 

Zarząd KLD organizuje odlot naszych gołębi o puchary im. Armii Krajowej, im. Powstania
Warszawskiego,  im.  Szarych  Szeregów,  im.  Błękitnej  Armii,  im.  Bitwy  Warszawskiej.  Jeżeli
hodowca bierze udział od 2012 roku w tych lotach (m.in. rocznicy 1920 r.),  to otrzyma medal
pamiątkowy – 70-siątej rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Do odlotu można wysłać gołębie młode, roczne i dorosłe. Obowiązuje seria 10-ciu gołębi,
z których trzy pierwsze (zespół) zdobywa punkty za dystans lotu oraz punkty szwajcarskie. Baza
konkursowa 1:3.

Mistrzem  i  Super  Puchar  Niepodległościowy  zdobędzie  hodowca,  którego  gołębie
w każdej grupie wiekowej zdobędzie maksymalną ilość punktów.

Hodowca  w  każdej  grupie  wiekowej  może  wystawić  1  drużynę  składającą  się
z maksymalnie 10-ciu gołębi. Opłata: 5,- zł od gołębia.

Zapraszamy  tradycyjnie  do  współpracy  oddziały  (sekcje)  PZHGP,  urzędy  państwowe
(starostwa powiatów), firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Nagrody sponsorów i puchary wręczane zostaną na Dożynkach woj. lubuskiego.
Zapraszamy do sportowej rywalizacji hodowców z woj. lubuskiego, Wielkopolski i Dolnego

Śląska. 
Lot z Warszawy będzie zaliczany do maratonu Wschód-Zachód, jeśli hodowca zdobędzie

konkursy z m. Ostenda, Orleas i Dunkierka (jeden lot z trzech wybranych w m-cu lipiec 2014 r.).
Mistrzem  maratonu  będzie  hodowca,  którego  gołębie  dorosłe  serią  „trójką”

z m. Warszawa  i  z  jednego  wybranego  lotu  w/w  miejscowości,  zdobędą  maksymalną  ilość
punktów.

Lot  z miasta Dunkierka organizuje okręg PZHGP Poznań, Zarząd KLD funduje Super
Puchar im. gen. Stanisława Maczka dla III strefy piersza seria „trójką” dystans 1200 km. Opłata
za odlot z m. Dunkierka: 10,- zł od gołębia, 3,- zł             od  gołębia – hodowcy z  okręgu Poznań,
na puchary i nagrodę rocznikową dla Mistrza Maratonu Wschód-Zachód.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  ufundował 3 puchary za trzy najszybsze gołębie
dla hodowców gminy Nowogród Bobrzański, które zostaną wręczone na dożynkach gminnych. 
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