Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

POSTIHY ZA PORUŠENIE PRETEKOVÉHO PORIADKU
HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové výsledky majú
zložky SZ CHPH : ZO – ŠP ‐ VS ‐ OZ ‐ región, športové kluby a Zväz, pri dodržaní podmienok, že preteku
sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa najmenej 150 holubov.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva:
1/ Pre výstavné účely (pre kategóriu šport a štandard) sú platné pretekové výsledky ZO, ŠP, VS, OZ,
regióny, športové kluby a Zväz. Žiadne iné výsledky sa pre tento účel použiť nedajú.
2/ Pre plnenie podmienok MS sú platné pretekové výsledky VS, OZ, regióny, športové kluby a Zväz.
Podľa všeobecných podmienok MS. Žiadne iné výsledky sa pre tento účel použiť nedajú.
Postihy za porušenie HLAVY I. PP SZ CHPH:
Nedeklarované preteky (do 31. marca bežného roku) – Pretek nemožno použiť do žiadnej súťaže!
Nesprávne použitie nabaľovacieho systému ‐ Pretek nemožno použiť do žiadnej súťaže!
VS vytvorené v rozpore s PP SZ CHPH – Výsledky VS nemožno použiť do žiadnej súťaže!
Úpravy počtov účastníkov preteku a holubov (o časť holubov, resp. chovateľov) – Upravované
preteky nemožno použiť do žiadnej oficiálnej súťaže!
Nezaslanie predpretekovej dokumentácie na sekretariát SZ CHPH (resp. zaslanie neúplnej
dokumentácie) – Neuznanie pretekov organizačnej zložky (usporiadateľa preteku).
Ročné a staršie holuby nasadené na pretek po prvej augustovej nedeli –vyradení členovia
nasadzovacej komisie a chovateľ. Celkový počet holubov sa zníži o holuby so starými krúžkami.
Preteky nezverejnené v predpísanom termíne na webovej stránke SZ CHPH ‐ nemožno použiť do MS
a o použití preteku pre výstavné účely rozhodne prezídium SZ CHPH na základe posúdenia príčin
nezverejnenia preteku.
Štart holubov z iných ako deklarovaných súradníc (okrem havarijnej situácie) ‐ Pretek nemožno
použiť do žiadnej súťaže!
Organizátor nevyšle na pretek vodiča a sprievodcu ‐ Pretek nemožno použiť do žiadnej súťaže!
Usporiadatelia ‐ komerčných, súkromných a open pretekov sa riadia vlastnými smernicami, ktoré
vydáva organizátor preteku. Zväz preteky neriadi ani nekontroluje. Výsledky týchto pretekov sú
súkromnou záležitosťou účastníkov preteku.
Porušenie ustanovení PP SZ CHPH v NS:
Preteku sa preukázateľné nezúčastnilo päť účastníkov na nasadzovaní holubov v NS: Neuznanie
preteku NS a zrušenie NS na dobu troch rokov
Dopisovanie holubov a chovateľov v NS:
Vyradenie všetkých chovateľov, ktorí v NS nasadzovali holuby v príslušnom roku.

Organizátor preteku musí povinne disciplinárne riešiť aktérov priestupku. Zrušenie NS na tri roky.

HLAVA II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Holub nasadzovaný s poškodenou rodovou obrúčkou – holub vyradený zo všetkých pretekov.
Nesprávne zamerané súradnice účastníka preteku, Prípadne pri dvojici nepoužívanie kratšej
súradnice – vyradenie z pretekov v ktorých sa to stalo.
Holub v jednej sezóne nasadený u dvoch chovateľov – vyradiť z preteku toho chovateľa, ktorý holuba
nasadil bez preukazu vlastníctva
NS pripustil na pretek chovateľa (resp. holuby), ktorý má disciplinárny trest – Zrušenie preteku NS,
nemôže ho použiť do žiadnej súťaže.
Usporiadateľ preteku nemá protokol o štarte holubov – Pretek nemožno usporiadateľovi uznať.
Usporiadateľ neskoro zaslal protokol o štarte na sekretariát SZ CHPH – Pri treťom pochybení sa
pretek usporiadateľovi neuzná do žiadnej súťaže.
Usporiadateľ preteku neskoro zverejnil na webovej stránke štart holubov z preteku – Pri treťom
pochybení sa pretek usporiadateľovi neuzná do žiadnej súťaže.
Usporiadateľ neskoro nahlásil zmenu súradníc štartu holubov z preteku – Pri druhom pochybení sa
pretek usporiadateľovi neuzná do žiadnej súťaže.

HLAVA III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nasadzovacia komisia pracuje v nepredpísanom zložení – vyradenie nasadzovacej komisie z preteku
Účastníci preteku použili pretekové gumičky opakovane, resp. také, ktoré nedal vyrobiť Zväz –
vyradenie členov nasadzovacej komisie a členov NS
Prepisovanie údajov v KL – vyradenie konkrétneho holuba. (nie oprava)
Chovateľ pri nasadzovaní holuba držal, resp. hlásil – Vyradenie členov nasadzovacej komisie
a chovateľa. Usporiadateľ preteku musí disciplinárne riešiť chovateľa.
Nepovolená manipulácia s nasadenými holubmi – Usporiadateľ musí disciplinárne riešiť chovateľa,
ktorý manipuloval s holubmi.
Preprava holubov v nezaplombovaných, nezabezpečených boxoch, resp. nezaplombovanom aute ‐ –
Pri druhom pochybení v sezóne sa pretek usporiadateľovi neuzná do žiadnej súťaže.
Preprava holubov, ktoré nie sú nasadené na pretek, nenagumičkované, bez krúžkov spoločne
s holubmi, ktoré sú prevážané na pretek – zrušenie preteku v NS, v ktorom boli takéto holuby
nasadené.

HLAVA IV.
UZATVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN
Hodiny neboli spustené podľa satelitných hodín (časového znamenia) – neuznanie preteku členom,
ktorí nasadzovali holuby v príslušnom NS.
Nasadzovacia komisia nepracovala v predpísanom zložení – vyradenie všetkých účastníkov z preteku,
ktorí nasadzovali v dotyčnom NS a disciplinárne konanie voči vedúcemu NS
V NS sa neuzatváralo minimálne 5 konštatovacích hodín (EKS systémov) – Vyradenie všetkých
účastníkov preteku nasadzujúcich v dotyčnom NS na konkrétny pretek.
Protokol o zatváraní konštatovacích hodín nemá predpísané údaje, resp. je nepodpísaný ‐ Vyradenie
všetkých účastníkov preteku, organizátor preteku to rieši s vedúcim NS

HLAVA V.
KONŠTATOVANIE HOLUBOV
Porušenie ustanovení PP rieši organizátor preteku a kontrolné orgány individuálnym postihom
účastníka preteku.

HLAVA VI.
OTVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN
Hodiny neboli otvárané podľa satelitných hodín (časového znamenia) – neuznanie preteku členom,
ktorí nasadzovali holuby v príslušnom NS.
Hodiny (EKS) boli otvorené pred stanoveným časom otvárania hodín v NS. – Vyradenie účastníka
z preteku.
Nesprávne (nepredpisovo) vyhodnotená, resp. nevyhodnotená páska (všetky odtlačky) – vyradenie
z preteku všetkých holubov konštatovaných v príslušných hodinách a členov otváracej komisie

PRETEKOVÁ DOKUMENTÁCIA
Usporiadateľ preteku nemá a nevie predložiť kompletnú pretekovú dokumentáciu z preteku.
Podľa závažnosti a nedostatkov až zrušenie všetkých pretekov v sezóne.

DÔVODY NA PODANIE NÁVRHU NA ZRUŠENIE OZ CHPH – organizátora preteku
1/ Organizátor pretekov trpel (prípadne organizoval) vedomé dopisovanie holubov a účastníkov
preteku.
2/ Organizátor pretekov trpel a neriešil opakované závažné porušenia pretekového poriadku.
Schválené Prezídiom SZ CHPH dňa 27. 04. 2015 vo Višňovom

