
...”Prędkość jazdy 

Prędkość jazdy powinna być bezpieczna; powinna być 
dostosowana do jakości, klasy i stanu technicznego samochodu. 
Bezpieczna prędkość jest limitowana również przez stan 
nawierzchni drogi, natężenie ruchu i warunki atmosferyczne, a i 
predyspozycje osobowe kierowcy nie są tu bez znaczenia. Dlatego
– można powiedzieć – iż, tzw. „bezpieczna prędkość” to kwestia 
doświadczenia i indywidualnej oceny kierowcy. W naszych 
polskich warunkach, na trasach o długości do 600 km praktycznie 
nie można osiągnąć większej średniej prędkości jazdy niż 40-50 
km/godzinę. Stosownie do tego należy planować czasokres 
trwania podróży, dodając doń czas poświęcony na relaks, zarówno
w trakcie jazdy, jak i przed startem. Jazda powinna być płynna i 
spokojna. Gołębiom nie służą wstrząsy, ostre zakręty, nagłe 
hamowania i gwałtowne przyspieszania. Dlatego ustalając plan 
lotów należy wybierać takie miejscowości, do których prowadzą 
dobre drogi, drogi o dobrej nawierzchni. 

Relaks 

Praktyka pokazuje, że zapewnienie gołębiom relaksu w 
trakcie jazdy, a zwłaszcza po podróży przed startem jest jednym z 
podstawowych warunków udanego lotu. Jazda męczy zarówno 
kierowców, jak i gołębie. Dlatego należy przewidzieć czas na 
przerwy w podróży i relaks. Przyjmuje się, że po przebyciu trasy o
długości około 300 km, co trwa od 5 do 6 godzin, należy 
zatrzymać się na czas 1-2 godzin. Nie jest to wiele zważywszy, iż 
w tym czasie należy też napoić gołębie, uzupełnić karmę i 
opróżnić rynienki z resztek nie wypitej wody. Na odpoczynek 
wybiera się miejsca zacienione, w miarę spokojne, położone w 



pewnej odległości od trasy. Jeszcze ważniejszy jest relaks po 
podróży, przed wypuszczeniem gołębi do lotu. Przyjmuje się, że 
na każde 100 km przebytej trasy trzeba zapewnić gołębiom przed 
startem co najmniej godzinę relaksu. Tak więc gołębie wysłane na 
lot z odległości około 500 km powinny stać w spokoju przed 
startem co najmniej 5 godzin. Żeby więc móc je wypuścić do lotu 
rankiem o godzinie 6 trzeba już być na miejscu około północy. 
Ważne jest również to, by po przybyciu do celu od razu ustawić 
kabinę w pozycji „do startu”, a nie szukać najdogodniejszego 
miejsca dopiero rano, przed samym wypuszczeniem gołębi. 
Stwierdzono bowiem, że manewrowanie kabiną na krótko przed 
wypuszczeniem gołębi zakłóca ich orientację i utrudnia odlot. 
Znaczenie relaksu przed startem szczególnie wyraźnie widać 
wówczas, gdy ze względu na złe warunki atmosferyczne zachodzi 
konieczność powrotów i zmiany miejsca wypuszczenia gołębi. W 
nowym miejscu – ze względu na brak czasu – wypuszcza się 
zwykle gołębie „z marszu”, podczas gdy i tym razem powinny one
czas jakiś postać w spokoju. Są zdania, że ten czas jest niezbędny 
nie tylko dla odpoczynku, ale bardziej dla „nastawienia gołębich 
kompasów na kierunek do domu”. Mimo iż w tym drugim miejscu
warunki atmosferyczne są dobre, we wszystkich przypadkach 
wypuszczania gołębi „z marszu”, bezpośrednio z trasy, loty są 
nieudane. Powroty gołębi są anormalne. Jako pierwsze wracają 
gołębie przeciętne, a te najszybsze są spóźnione lub wręcz giną. 
Porównania wskazują, że w przypadkach wypuszczania gołębi „z 
marszu” czas konkursowy trwa zawsze wyraźnie dłużej, niż w 
przypadkach, gdy gołębie na miejscu przed startem relaksowały 
się dostatecznie długo. Tak więc, gdy zachodzi konieczność 
cofania się z gołębiami i wypuszczania ich w nowym miejscu, a 
nie ma już czasu na konieczny relaks, lepiej jest odłożyć odlot 
nawet o jedną dobę lub wręcz wrócić z nimi do domu...” 

Cytat z „Warunki udanego lotu... Transport i start - Piotr Patas”
  


