
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

Засідання судівської комісії УНФ аматорів поштиво-спортивного 

голубівництва 

             04.03.2018 р.                                                             №1   м.Львів 

      Ухвалили такі рішення : 

по годинниках : 

1.Констатація прильоту голубів відбуватиметься тільки за допомогою 

механічних годинників або електронних систем прильоту .(при їх відсутності 

голубовод може приймати участь в змаганнях але в графі прильоту має стояти 

0(нуль)- дзвінки по телефону і смс-повідомлення лишаються в минулому) 

2.Відомості прильоту голубів мають містити посадочну відомість і відомість 

прильоту .  (це стосується електронних годинників ,ніякі спрощення роботи 

компютерщиків- переписування з оригіналу в заявочну відомість не 

дозволяється.) 

3.Перед початком сезону змагань голубовод має вказати на заявці номер і серію 

годинника яким буде користуватись під час змагань (ця інформація має 

зберігатись в обов'язковому порядку в судді клубу.) 

4.В зв’язку з уникненням різного роду фальсифікацій в механічних годинниках 

3 конрольки -(2закидати по одній контрольці в одну ячейку дозволяється 

забороняється!!!)...( якщо кучний приліт---тоді придбати електроніку, перед 

початком сезону судді клубів повинні повідомити про це рішення всіх 

учасників клубі, при порушенні цього пункту до уваги зайві контрольки з 

ячейки анулюються!!!,одну яку залишити вирішує голубовод-власник 

годинника) 

5.Механічні годинники з вузькою лентою типу „Юніор” до результатів 

Всеукраїнської колекції не допускаються. 

6.Відбиття механічних годинників здійснюється тільки в рівну годину.   

(приклад 15-00,чи 16-00)            Зміни в правилах 

1. Зміни в кілометражі категорій на цей сезон лишаються в старих рамках 

Змагання в Україні та FCI проводяться у восьми категоріях «А» «В» «С» 

«D» «Е»  «F»  «G» «H»  згідно таблиці  
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E вище 

700 

4 250 20 2800 1\5 

Р і ч н і   з м а г а н н я 

F 
Понад 

100 км 
3 250 20 300 1\5 

G 
Понад 

100 км 
5 250 20 500 1\5 

Н 
Понад 

300 км 
6 250 20 1800 1\5 

Було офіційне звернення від нашої федерації до FCІ-і отримана відповідь 

така-зміни в кілометражі до проведення Олімпіади в Польщі 2019 незмінні ,там 

буде Конгрес  FCІ,і на них можливо будуть затверджені ці зміни в кілометражі 

категорій. Так, що клубам врахувати цей пункт при складанні графіків ,і просим 

вибачення за плутанину з цим проектом,що був висвітлений раніш. 

2.Клубам дозволяється відкривати додаткові точки посадки голубів і 

відкриття годинників з такою умовою, що на місці нової точки посадки є не 

менше 20 контролюючих пристроїв (не голубоводів ,а годинників)....В 

виняткових випадках в зв’язку малою кількості членів клубу,а також за 

географічним положенням клубів, а також зверненням клубів - судівська 

комісія федерації буде давати дозвіл на відкриття таких додаткових точок 

(пояснюю ця умова стосується здебільш великих клубів, щоб уникнути 

фальсифікацій і заборонити створювати пункти посадки на ”кожному 

перехрестю”,і збільшити контроль на точці посадки голубів, не путати ті клуби 

які не мають клубного коефіцієнту ,а мають тільки спільний коефіцієнт з 

другими клубами умова лишається незмінна не менш 5 чоловік і 50 голубів на 

посадці.) 

15 днів з -едерації  фвисвітлення на сайті  езультати змагань дляОстаточні р.3

(в цей термін входить передача результатів,   моменту проведення льоту.

підрахунок, звірка і оприлюднення на сайті, ті клуби які будуть ігнорувати ці 



умови, льоти зараховуватись не будуть.) Відповідальні за виконання цього 

пункту голови клубів, або довірені ними особи.  

4.З однієї координатної точки дозволяється заявляти до 3-х команд, змагання 

старих голубів з молодими не заборонено. 

5. Програму підрахунків результатів на сезон 2018р. клуби отримають тільки 

після подачі нижче даної таблиці і узгодження з Головним суддею федерації 

 Інформацію подавати в електронному вигляді на електронну адресу(

  gmail.com@2018sportgolub 
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Ця інформація буде згрупована ,оброблена і виставлена на сайті федерації 

!!! 1 квітня 2018 рокуім клубам організувати подачу заявок до Вс.5 

(вартість одного голуба для  підрахунків в загальній базі-Львів-1,00 грн.) 

6.Зверніть увагу змінена нова адреса електронної пошти федерації 

unf.zajavka@gmail.com 

7.Робота сайту федерації буде відновлено, з часом буде проведена його 

реконструкція і змінений його дизайн...(Результати змагань по категоріях за два 

роки і по малих категоріях за рік буде розміщено на сайті на протязі 1-3 днів) 

по кільцях 

1.Починаючи з 2018 року до Всеукраїнської колекції будуть допущені тільки 

ті голуби, які окільцьовані кільцями починаючи з 2014 року – тими які офіційно 

придбані через федерацію, а також голуби з зарубіжними кільцями, які мають 

паспорт власника кільця або родовід.(так, що кільцюючи молодого Ви наперед 

формуєте його майбутню долю...) 

2.Кільця на майбутній сезон будуть двох видів якості і ціна відповідно буде 

різна (для цього  голови мають вчасно зібрати заявки на замовлення кілець і 

проплатити  ці кошти-цінова політика буде повідомлена пізніш) 

mailto:sportgolub2018@gmail.com


 

різне 

1.Зобов'язати всіх власників голубовозів спільно з головами клубів на протязі 

2018 року  на свої автомобілі встановити GPS трекер ,щоб змагання відбувались 

чесно і прозоро.(по питаннях придбання і експлуатації звертатись до           

Михалець Я.Т.) 

2.Оновлено представників від УНФ для участі в роботі Конфедерації 

голубиного спорту України: 

Президія конфедерації : Михалець Я. Коцур П. Дрекало В. Конечний І. 

Судівська комісія конфедерації: Войтко В.,Задорожний А.Русин І.       

Космина Р. 

Приймати участь і ухвалювати рішення дозволяється по три чоловіки від 

кожної комісії. 

 

Прохання всім клубам з розумінням віднестись до прийнятих змін і 

спільними зусилями рухати цей спорт вперед. 

 

Всім голубоводам бажаємо міцного здоров'я і вдалого                  

    початку  змагань !!! 

 

 

 

        Президент УНФ  аматорів  

поштово-спортивного голубівництва                                Я.Т.Михалець 

 

 

  


