
                       REGULAMIN ( 2020 r.) 
 

                 oceny lotów konkursowych  gołębi akrobatycznych  

                              dla rasy: ROLLER Z BIRMINGHAM 

 

1. Ocenę lotu stanowi suma zdobytych punktów przez stado konkursowe. 

Ilość zdobytych punktów decyduje o pozycji na listach  rankingowych, 

osobno dla gołębi młodych i dorosłych.  W konkursie gołębi dorosłych 

mogą wziąć udział gołębie młode w ilości mniejszej niż 50% 

liczebności stada, z zastrzeżeniem pkt.11. 

2. Stado konkursowe składa się z 8 do 20 ptaków i powinno latać w zwartej 

grupie.  

3. Minimalny czas lotu wynosi 15 min. 

4. Czas trwania konkursu, który podlega punktacji wynosi 20 min. 

5. Liczenie punktów i pomiar czasu zaczyna się w chwili zgłoszenia 

gotowości przez hodowcę, jednak nie później niż 5 min po starcie 

ostatniego gołębia ze stada konkursowego. 

6. Kiedy stado się rozdzieli, to punktacji podlega większe stado. W 

przypadku równego podzielenia się stada - hodowca wskazuje stado do 

punktacji. 

7. W razie silnego wiatru, ataku jastrzębia lub innych zdarzeń losowych 

można wstrzymać liczenie punktów oraz pomiar czasu do 10 min - 

przerwę zgłasza hodowca. 

8. Jeżeli stado zniknie obserwatorowi, to pomiar czasu jest zatrzymywany do 

chwili ponownego pojawienia się stada. Łącznie w konkursie czas ten nie 

może przekroczyć 10 min. 

9. Jeżeli w czasie trwania konkursu usiądzie  więcej niż 20% gołębi ze 

stada, to następuje dyskwalifikacja lotu konkursowego. 

10.  Punktacji podlega każda seria rolowania minimum 2 gołębi ze stada 

następująco : 
 

          *    2-9  ptaków rolujących równocześnie – po 1 pkt za każdego 

          * 10-14 ptaków rolujących równocześnie – po 2 pkt za każdego 

          * 15-19 ptaków rolujących równocześnie – po 3 pkt za każdego 

          *      20 ptaków rolujących równocześnie – po 5 pkt za każdego 

11.  Loty konkursowe są klasyfikowane  w dwóch grupach:  

- Grupa I, trudniejsza, w której punktowana jest każda seria akrobacji 

pod warunkiem, że  gołębie wykonują  równocześnie po minimum 5 

obrotów  

- Grupa II, łatwiejsza, w której punktowana jest każda seria akrobacji 

pod warunkiem, że  gołębie wykonują  równocześnie po minimum 3 

obroty. Mogą brać w niej  udział wyłącznie gołębie młode. 

 

            Hodowca w zgłoszeniu podaje, w której grupie leci. 

 



 

12.   Punkty końcowe z konkursu to : 

 

a) w Grupie I  -  suma pkt. zdobytych w czasie regulaminowym za 

poszczególne serie rolowania  

b) w Grupie II - suma pkt. zdobytych w czasie regulaminowym za 

poszczególne serie rolowania podzielona przez 2 ( zmniejszona o 

połowę) 

 

13.   Uwagi końcowe: 

  

- Rolowaniem nazywamy wykonywanie wywrotów do tyłu w szybkim 

tempie.  Dla stada rasy roller z Birmingham powinno się dążyć, by  w jednej 

serii rolowania przynajmniej 5 gołębi wykonywało  jednocześnie po 

minimum 5 obrotów w szybkim tempie. Niniejszy regulamin stawia 

hodowcom na początek trochę mniejsze wymagania.  

- Pozostałe ustalenia dotyczące konkursu są zapisane w „ Zasadach 

organizowania lotów konkursowych gołębi ras wysokolotnych i 

akrobatycznych ” i obowiązują, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym 

Regulaminem.  
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