
ZIMBABWE OLR VICTORIA FALLS 2018/2019

1. W zawodach może uczestniczyć każdy hodowca który wyśle 1go aktywowanego gołębia oraz aż do 4ech rezerwowych choć
nie musi tego robić.

2. Gołąb zostaje aktywowany gdy zostanie uiszczona opłata aktywacyjna w wysokości 950 dolarów ( pozostałe ptaki są w 
rezerwie). Jeżeli hodowca chce może aktywować wszystkie 5 gołębi od razu ze zniżka, wtedy aktywacja wynosi 3500 
dolarów za 5 sztuk.

3. Opłaty za transport oraz uczestnictwo minimum jednego aktywowanego gołębia muszą zostać uiszczone najpóźniej w dniu 
wysyłki gołębia przez agenta.

4. Gołębie muszą zostać zaszczepione przeciwko paramyksowirozie w wieku 28 dni i później jeszcze raz po 3 tygodniach.

5. Okres kwarantanny będzie wyznaczony kilkakrotnie, agenci zostaną poinformowani wcześniej ( okres między marcem a 
czerwcem).

6. Jeżeli podczas kwarantanny jakiś gołąb padnie wtedy hodowca ma prawo wysłać zastępczego ptaka aż do ostatniego okresu 
kwarantanny.

7. Na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać kolejność w jakiej gołębie rezerwowe mają zastępować głównego 
aktywowanego ptaka. ( Zmiana gołebia aktywowanego na rezerwowego może nastąpić najpóźniej 48 godzin przed 
pierwszym lotem HOT SPOT).

8. Rezerwowy gołab zostaje aktywowany tylko w przypadku zaginięcia ptaka głównego lub jeśli zostanie opłacony kwotą 950 
dolarów.

9. Gołąb główny zamieniony przez rezerwowego dalej uczestniczy w lotach jeśli jest zdolny do tego i w późniejszym terminie 
może zostać aktywowany jako zwykły gołab rezerwowy.

10. Kolejny gołab rezerwowy zostaje natychmiast aktywowany w miejsce głównego jeśli ten zaginie lub nie jest zdolny do 
kontynuowania rywalizacji.

11. Tylko gołębie aktywowane wygrywają nagrody z lotów konkursowych oraz finału. Gołebie można aktywować w każdym 
momencie, najpóźniej 72 godziny przed lotem konkursowym albo w późniejszym terminie aż do dnia koszowania, ale tyko i 
wyłącznie za okazaniem agentowi potwierdzenia przelewu.

12. Każdy gołab nieaktywowany przez pierwotnego właściciela w terminie do 7 dni po ostatnim locie konkursowym może 
zostać aktywowany przez osobę trzecią która zdobywa wszelkie nagrody w locie finałowym.

13. Tylko gołębie aktywowane zdobywają nagrody. Jeśli w czasie konkursowym przylatują ptaki rezerwowane są nieliczone do 
klasyfikacji.

14. W klasyfikacji lotników biorą udział tylko aktywowane gołębie.

15. Gołębie muszą mieć obrączki federacji FCI z roku 2018.

16. Ptaki zapisane w jednej drużynie nie mogą być transferowane do innych drużyn ( wyjątkiem są aktywacje przez osoby 
trzecie).

17. Gołebie zostaną poddane kwarantannie w Zimbabwe wg. tamtejszego prawa i po tym okresie zostaną przekazane do 
VFWPCR.

18. O losie, opiece, treningach ptaków wysłanych do VFWPCR decyduje ekipa WG.

19. Victoria Falls nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w lotach czy upadki w okresie kwarantanny.

20. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne możliwe są zmiany terminów lotów.



21. W przypadku, gdy uczestnik utraci opłaconego gołębia i nie ma rezerwy na zastąpienie go przed lotem finałowym i pod 
warunkiem, że ani on, ani jeden z jego późniejszych zastępców nie wygrał nagrody pieniężnej, uczestnik otrzyma kredyt na 
swoim koncie kwoty zapłaconej za gołębia, który ma zostać wykorzystany w nowym zespole w następnym roku(950 
dolarów). Termin przyznania kredytu zgodnie z tą zasadą wygasa po jednym sezonie wyścigowym i nie jest przenoszony na 
później.

22. Ograniczona liczba młodych gołębi będzie dostępna do nabycia w World Challenge Stud, aby wejść do zawodów VFWCPR.
To będzie na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Ta opcja może być preferowana przez uczestników, którzy nie mogą 
wysyłać produktów z powodu ograniczeń weterynaryjnych lub którzy wolą uniknąć kosztów wysyłki i kwarantanny. Po 
zakupieniu gołębi zostaną wpisane pod nowym nazwiskiem właściciela.

23. Po zakończeniu sezonu wszystkie gołębie zostaną sprzedane według wyłącznego uznania VFWCPR Ltd. 50% wpływów 
netto po kosztach sprzedaży zostanie wypłacone zarejestrowanemu uczestnikowi za normalnie wprowadzone gołębie. Saldo 
przychodów ze sprzedaży zostanie podzielone między VFWCPR Ltd a nominowane fundusze powiernicze lub organizacje 
charytatywne według wyłącznego uznania VFWCPR Ltd.

24. Uczestnicy są zachęcani do zaopatrywania się w rodowody, aby zmaksymalizować cenę sprzedaży ptaków. Te rodowody 
mogą być dostarczane ptakom do agentów lub skanowane i wysyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do nas. Gołębie 
dostarczone bez rodowodów nie będą eksportowane na sprzedaż.

25. Oczekuje się, że większość żywych rasowych gołębi po wyścigu zostanie wyeksportowana w celu zmaksymalizowania cen 
sprzedaży.

26.  Jeżeli konsorcjum rejestruje gołębie w celu wzięcia udziału, musi być wyznaczona jedna osoba lub firma do celów 
komunikacyjnych oraz do otrzymania nagrody pieniężnej i wpływów ze sprzedaży wyścigu.

          27. VFWCPR Ltd przekaże darowiznę do Victoria Falls Wildlife Trust  i innych wyznaczonych funduszy powierniczych lub 
organizacji      charytatywnych za pośrednictwem koncepcji Venture Racer 

28. Żaden udziałowiec spółki Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Ltd ani żaden członek zespołu zarządzającego i 
szkoleniowego ani członkowie ich rodziny nie mogą brać udziału w zdobywaniu pieniężnych w wyścigu VWWCPR.

29. Gołębie które dotrwają do finałowego wyścigu, a także zwycięskie gołębie wygrywające nagrody zostaną 
zweryfikowane przez niezależnych audytorów.

30. Po wejściu do wyścigu uważa się, że uczestnik w pełni rozumie i zgadza się z warunkami w nim zawartymi.

31. Wszelkie spory, które mogą powstać po wyścigu lub interpretacji niniejszych zasad i warunków, muszą być w pierwszej 
kolejności skierowane do;
Dyrektor zarządzający,
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Ltd,
Montagu Pavilion,
8-10 Queensway,
GX 111 AA,
Gibraltar.
Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w sposób polubowny, zostanie skierowany do arbitrażu w celu rozstrzygnięcia 
zgodnie z prawem Gibraltaru.

32. W zakresie prawa wersja angielska niniejszych warunków będzie używana jako wersja oficjalna.

33. Gołębie przyjmowane są od kwietnia do sierpnia 2018 roku.
Kwiecień – Sierpień 2018– przyjęcia ptaków
Listopad – Styczeń – oblatywanie wokół gołębnika
Styczeń – Marzec 2019- okres pierzenia
Połowa marca – kwiecień 2019 – treningi
Maj – Lipiec 2019 – loty konkursowe
Końcówka lipca – wielki finał 600km
Maj – wrzesień 2019 ( przyjęcie ptaków na kolejną edycję 2020)

Program lotowy składa się z kilkunastu treningów oraz 6ściu lotów konkursowych ( 5 hot spotów + wielki finał ).

FINAL – LIPIEC 2019 ROKU – 600KM !!!

PLAN TRENINGOWY I LOTOWY ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE.



VFWCPR Pula nagród

Łączna suma nagród wynosi 1 000 000 dolarów i jest podzielona następująco:

Lot finałowy ( 756 000 $ suma finału)

Miejsce Pula nagród Łącznie
1 miejsce USD $225 000 USD $225 000
2 miejsce USD $125 000 USD $125 000
3 miejsce USD $75 000 USD $75 000
4 miejsce USD $50 000 USD $50 000
5 miejsce USD $30 000 USD $30 000
6 miejsce USD $15 000 USD $15 000
7 miejsce USD $12 500 USD $12 500
8 miejsce USD $10 000 USD $10 000
9 miejsce USD $9 000 USD $9 000

10 miejsce USD $7 000 USD $7 000
11miejsce-15miejsce USD $2 500 Każdy USD $12 500
16miejsce-30miejsce USD $2 000 Każdy USD $30 000
31miejsce-50 miejsce USD $1 500 Każdy USD $30 000

51miejsce-100 miejsce USD $1 000 Każdy USD $50 000
101miejsce-200 miejsce USD $ 750 Każdy USD $75 000

Lotnik ( 78 000 $ pula lotnika)

Miejsce Pula nagród Łącznie

1lotnik USD $25 000 USD $25 000
2 lotnik USD $15 000 USD $15 000
3lotnik USD $10 000 USD $10 000

4miejsce-10 miejsce USD $4 000 Każdy USD $28 000

Hotspot Races (5 lotów - każdy)

Miejsce Nagrody
Łącznie

(5 lotów)
1 miejsce USD $5 000 USD $25 000
2 miejsce USD $3 000 USD $15 000
3 miejsce USD $2 000 USD $10 000

4 – 20 miejsce USD $1 000 USD $85 000
USD $135 000

Klasyfikacja dla lotnika z wszystkich lotów on Line ( treningi + loty konkursowe + finał)

1 miejsce USD $ 10 000

2 miejsce USD $ 8 000

3 miejsce USD $ 6 000 



4-10 miejsce USD $ 1 000 

Pula nagród: USD $ 31 000 

Klasyfikacja lotnika:

1 as lotnik 25 000 $ 2 as lotnik $ 15 000, trzeci as lotnik 10 000 $, lotniki 4 do 10 miejsca – 4 000 dolarów.

    1. Aby zakwalifikować się do konkursu as lotnika, ptak musi zostać aktywowany przed Hotspotem 1 i zostać uznanym jako 
aktywowany gołąb w rozumieniu niniejszego dokumentu. Pamiętaj, że żaden zawodnik „venture” nie może wziąć udziału w 
Konkursie Ptaków As.

    2. Gołebiem As lotnikiem będzie ptak, który ma najwyższą średnią prędkość z 5 hot spotów i finału. Ptak As lonik musi ukończyć 
ostatni wyścig w czasie konkursu. W przypadku remisu, As lotnikiem będzie gołab który powróci z finału wcześniej.

    3. Na potrzeby konkursu As lotnik czas konkursowy finału zostanie zamknięty o godzinie 12:00 w drugim dniu lub w innym 
czasie, który VFWCPR Ltd może ogłosić w zależności od trudności lotu. 

Wszelkie dodatkowe informacje u przedstawiciela w Polsce:

Arkadiusz Maziarz
Zawadka 60
33312 Tęgoborze
692 468 569
info@maziarz-pigeons.pl
WWW.maziarz-pigeons.pl 

mailto:info@maziarz-pigeons.pl
http://WWW.maziarz-pigeons.pl/
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