Шановні голубоводи-спортсмени України!
За декілька днів почнеться хвилюючий період, який ми з нетерпінням чекали довгу зиму –
це початок змагань наших улюбленців.
УНФ звертається до всіх голубоводів-спортсменів України з проханням провести в цьому
сезоні змагання максимально організовано, відкрито і головне, чесно й справедливо. В
зв’язку зі змінами в «Правилах змагань», прохання, головам клубів, суддям клубів,
довести ці зміни до простих голубоводів.

Головне, на чому варто акцентувати увагу:
1. В механічних годинниках: заборонено кидати 2 контрольки в одну ячейку
годинника!!!!!!
2. Контрольно – заявочні відомості мають бути з обов'язковим підкріпленням до них:
стрічки з механічного годинника,
Хто літає на комп'ютерній системі має мати відомість посадку і відомість
прильоту(в контрольно заявочні відомості переписувати дані заборонено!!!)
3. Відбиття механічних годинників має здійснюватися тільки в рівну годину.
4. Контроль справної роботи GPS трекера на голубовозі. Повинна бути можливість
відслідковувати рух голубовоза та точну координату старту голубів з кожного
голубовоза.
5. Кожному клубу, оперативно, у встановленні терміни, передавати результати
змагань клубу в загальну базу УНФ.
6. Всі голуби які будуть здані в голубовоз для змагання, повинні бути зареєстровані
на змагання (контроль через електронний годинник чи за допомогою гумових
контрольок (при використанні мех. годинника).
Голуби тих голубоводів які не провели реєстрацію своїх голубів на змагання, і при
цьому розмістили їх в голубовозі (з комерційною метою за згодою клубу) повинні
бути розміщенні в окремих клітках і при цьому голуби мають бути законтрольовані
резиновими контрольками, (щоб не було хаосу- одні законтрольовані, інші ні і
привчати цих голубоводів до спортивного принципу змагань!
7. В будь-який час, судівською комісією федерації або уповноваженою нею особою,
без попередження, може бути проведений контроль будь-якого клубу чи
голубовода, як при здачі голубів на змагання та і під час констатації факту
повернення голубів зі змагання. У випадку виявлення фактів навмисних втручань
(дописки голубів, голубоводів, фактів фальсифікації голубів в голубовозі та інше)
які впливають на результати прильоту, коефіцієнту і т.п., порушники автоматично
будуть покарані. Чи то окремий голубовод, чи то клуб, можуть бути
дискваліфіковані по кожному конкретному змаганню чи по цілому сезону!!!
Шановні голубоводи! Спортивний принцип змагань, має на увазі дотримання всіх пунктів
Правил змагань. Закликаємо Вас слідкувати за виконанням всіх правил в Вашому клубі, а
також ”сусідних клубах”
Прохання, повідомляти про факти зловживань або порушень суддівську комісію
Федерації, або президента Федерації,Асоціації. Вся отримана інформація про порушення
буде конфіденційна .
Всім голубоводам спортсменам бажаємо міцного здоров’я і вдалого початку змагань!!!
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