INTERMAJSTROVSTVO 2016
určené pre chovateľov poštových holubov, Poľska, Česka, Slovenska +.............
Preteky: 11 vopred deklarovaných pretekov konaných od 14. mája do 24. júla 2016
(vrátane)
Počas jedného víkendu môže byť deklarovaný iba jeden pretek
Štart pretekov: podľa počasia a pretekového plánu – piatok, sobota, nedeľa, pondelok
Súťažné družstvo: na každý pretek ho tvorí päť holubov, ktoré sú zapísané na kontrolnom
liste ako prvé
Počet bodujúcich holubov: tri holuby z každého preteku.
Súťažná séria je: 5 nasadených holubov/ 3 bodujúce
Zápočet pretekov do súťaže: 6 pretekov (počty holubov a chovateľov podľa podmienok FCI)
- z toho tri do 500 kilometrov.
- z toho tri nad 500 kilometrov, pričom jeden
povinne nad 700 km
Výsledok:
je súčtom 18 koeficientov (FCI) zo 6 pretekov.
Bude deklarovaný jednoduchou tabuľkou, potvrdenou organizátorom pretekov.
Výpočet koeficientov (podľa podmienok FCI): na tri desatinné miesta
Pri rovnosti koeficientov rozhoduje: 1. Lepší koeficient v pretekoch nad 500 km
2. Vyšší počet kilometrov započítaných pretekov
Deklarácia pretekov: najneskoršie do 13. mája 2016 na sekretariáte národného Zväzu.
Prihlášky nie je potrebné zasielať.
Medzinárodné vyhodnotenie: Nitra – Slovenská národná výstava – 13 cien a diplomov
Chovateľ alebo team môže súťažiť iba s jedným družstvom.
Riadiaci výbor súťaže: po jednom zástupcovi z krajín, ktorých chovatelia sa do súťaže zapoja.
Pripravil: Interkomisia

INTERCHAMPIONSHIP 2016
for fanciers of racing pigeons from Poland, the Czech Republic, Slovakia + .............
Races: 11 races chosen in advance taking place from 14 May to 24 July 2016 (including)
In one week can be chosen only one race
Start of the races: according the weather and the racing schedule - Friday, Saturday, Sunday,
Monday
Competing team: 5 pigeons for every race, which are listed/written on the control sheet as
first
Number of pigeons that can score: 3 pigeons from each race
The competition set is: 5 pigeons for race / 3 scoring
Counted races for competition: 6 races (numbers of pigeons and fanciers according the
terms of FCI)
- three up to 500 kilometers.
- three over 500 km, one of them over 700 km is
required /compulsory/
The result:
is the sum of 18 coefficients (FCI) from six races.
It will be declared by a simple table, confirmed by the race organizer.
Calculation of the coefficient (according the terms of FCI): to three decimal places
In case of equal coefficients, more important is: 1. better coefficient in the race over 500
km
2. more km in counted races
List of the races: until May 13, 2016 /latest/ at the Secretariat of the National Federation.
There is no need to send the application forms.
International evaluation: Nitra - Slovak National Exhibition - 13 prizes and diplomas
Fancier /or a team/ can compete only with one racing team.
The Steering Committee of the competition: one representative from each country that will
have participants in the competition.
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