 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,
konaného dňa 21. októbra 2017 v Nitre
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel
členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír
Valíček, Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak
za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko
prizvaný: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Kontrola pretekovej dokumentácie, predpretekovej dokumentácie, zápisníc z rokovaní
výborov OZ CHPH
3. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH
- prerokovanie a zapracovanie písomných pripomienok k návrhu MS
- prerokovanie a zapracovanie písomných pripomienok k návrhu NP
- príprava návrhu na zloženie odborných komisií
- príprava návrhu na zloženie disciplinárneho senátu
- doplnky k dokumentom
4. Príprava výstavníckej činnosti
- kolekcie CV, počty vystavovaných holubov
- školenie posudzovateľov
- nominácia posudzovateľov na CV a SEV
5. Príprava stretnutia predstaviteľov národných zväzov CHPH Vyšehradského regiónu
a verifikácia výsledkov IM, príprava dokumentácie za SZ CHPH
6. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia
7. Stredoeurópska výstava – informácie o príprave a aktuálne úlohy
8. Rozhodnutie o testovacej stanici SZ CHPH – príprava návrhu
9. Vydávanie informačného spravodaja Poštový holub
10. Príprava listu pre FCI a národné zväzy
11. Aktuálne úlohy a pošta
12. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik a dal schváliť program
rokovania. Navrhol a dal schváliť zapisovateľa z rokovania – Pavol Javorček a overovateľov
zápisnice – Peter Kristiňak a Milan Blahovský. Následne bola vykonaná kontrola uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia prezídia zo dňa 4. 9. 2017. Úloha číslo 3. bude splnená až po
dnešnom zasadnutí, po schválení poradia MS, ktoré bude následne zverejnené.

2. Kontrola pretekovej dokumentácie, predpretekovej dokumentácie, zápisníc
z rokovaní výborov OZ CHPH – o záveroch z kontroly vopred vyžiadanej pretekovej
dokumentácie a protokolov o štarte PH informoval predseda pretekovej komisie p. Blahovský.
Informoval o najčastejších nedostatkoch v pretekovej dokumentácii – priraďovací protokol
podpísaný len na poslednom liste (kde nebola perforovaná väzba listov), chybné alebo
chýbajúce kódy preteku na protokoloch o hodinách (zrejme ich nevedia identifikovať). U p.
Chyláka nedodaná kompletná dokumentácia bez protokolov o uzatváraní konštatovacích
hodín. P. Vincze vo vyhodnocovacej tabuľke MS použité koeficienty s maďarskými
chovateľmi.
Predniesol návrh na nezaradenie niekoľkých chovateľov do poradia MS a nakoniec predniesol
návrh poradia MS 2017. Za vážne chyby odporučili nezaradiť do poradia p. Ľuboša Chyláka
a Gézu Vincze. Po krátkej rozprave bolo poradie MS 2017 za staré holuby schválené. Poradie
bude zverejnené na webovej stránke SZ CHPH.
Predseda pretekovej komisie zvolá školenie výcvikových referentov OZ CHPH, kde cieľom
bude poučenie o najčastejších nedostatkoch pretekovej dokumentácie.
Z tejto súvislosti sa prerokoval nákup pretekových gumičiek od iného výrobcu na základe
predloženej cenovej ponuky.
Schválil sa ich nákup a preto je potrebné pripraviť pokyny na ich používanie.
Preteková komisia pripraví usmernenie k používaniu nových pretekových gumičiek a od
prezentuje ho na školení výcvikových referentov OZ CHPH. Tiež vydá usmernenie
k používaniu týchto gumičiek, ktoré bude zverejnené na webovej stránke SZ CHPH.
Z kontroly predpretekokovej dokumentácie a zápisníc z rokovaní výborov OZ CHPH
informácie predniesol p. Javorček. Čo sa týka zasielania predpretekovej dokumentácie OZ
CHPH si svoju úlohu splnili. Horšie je to zo zasielaním zápisníc z rokovaní výborov OZ
CHPH. Asi 15 OZ CHPH nezasiela zápisnice vôbec, niekoľko OZ zasiala zápisnicu iba
v prípade nejakého problému OZ CHPH s vyžiadaním stanoviska od Prezídia SZ CHPH a iba
niekoľko OZ zasiela zápisnice pravidelne. Vieme, že na webových stránkach sa tieto
zápisnice výborov OZ CHPH nachádzajú, takže by nemal byť problém zaslať zápisnicu na
sekretariát SZ CHPH. Zápisnice nezasielajú OZ CHPH: Senica, Trnava, Trenčín, Nitra,
Levice, Spišská Nová Ves, Košice, Prešov, Bardejov, Michalovce, Kežmarok, Bytča
a Sabinov. Iba sporadický zasielajú zápisnice OZ CHPH Liptovský Mikuláš, Šurany
a Komárno.
3. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH: Písomné pripomienky k návrhu MS a NP
neboli doručené na sekretariát SZ CHPH.
MS 2018 – 2021. Niekoľko pripomienok sa nachádzalo v DF k danej téme. Väčšinou však
svoje pripomienky chovatelia nahlásili členom prezídia telefonicky s možnosťou zapracovať
do návrhu. Ucelenú úpravu návrhu MS 2017 predloženú na rokovanie VZ SZ CHPH pripraví
p. Dudzik a Blahovský a bude zaslaná členom VZ SZCHPH spolu s pozvánkou na rokovanie.
Národné preteky – termíny:
1. HANOVER
16. 06. 2018
2. MARBURG
23. 06. 2018
3. HANOVER
30. 06. 2018
4. NEUBRANDENBURG 30. 06. 2018
5. GOTHA – VCS
08. 07. 2018
6. MARBURG
15. 07. 2018
7. NEUBRANDENBURG 15. 07. 2018

Ocenenie preteku:
Ocenenie preteku:
Ocenenie preteku:
Ocenenie preteku:
Ocenenie preteku:
Ocenenie preteku:
Ocenenie preteku:

300
300
300
300
300
300
300

- 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

100 eur
100 eur
100 eur
100 eur
100 eur
100 eur
100 eur

8. HANOVER
9. MARBURG

22. 07. 2018
29. 07. 2018

Ocenenie preteku: Bez ocenenia
Ocenenie preteku: Bez ocenenia

Pretek Brussel – rokovanie ohľadom tohto preteku prebehne na stretnutí zástupcov
Stredoeurópskeho regiónu v Nitre 3.11.2017 až 4.11.2017.
Návrhy zloženia odborných komisií:
Preteková komisia: Milan Blahovský (predseda), Milan Pazúr, Peter Chytil, Peter Rešutík,
Eduard Buček
Ekonomická komisia: Peter Kristiňak (predseda), Jaroslav Mojzeš, Pavol Javorček
Posudzovateľská komisia: Ľubomír Valíček (predseda), Daniel Krajčík, Alojz Šimurka
Komisia starostlivosti o členskú základňu: Jaroslav Seliga (predseda), Vladimír Vernarský
Veterinárna komisia: Miloslav Struhár (predseda), Ľubomír Bodnár, Angela Seligová
Disciplinárny senát: Milan Pazúr (predseda), Dušan Kasan, Peter Záhorský, Jozef Cingel
Doplnky k pretekovému poriadku: Prerokovali sa navrhované zmeny a doplnky
Pretekového poriadku SZ CHPH. Rozhodlo sa, že po úprave budú návrhy predložené na
rokovanie SZ CHPH. Návrhy sú prílohou zápisnice.
4. Príprava výstavníckej činnosti:
Štatutári OZ CHPH a regionálnych združení zabezpečia zverejnenie termínu a miesta konania
sa výstav na webovej stránke SZ CHPH v kolónke výstavy.
Počty holubov na CV – kolekcia OZ CHPH bude pozostávať z 18 ks holubov. Výstavný
poplatok za kolekciu sa stanovili na 36 eur za kolekciu. Vo výnimočných prípadoch možno
nad rámec dodať štandardné holuby, ktoré budú vystavené mimo kolekciu OZ, pričom
poplatok za jedného takto vystaveného štandardného holuba bude 5 eur.
Zoznamy vystavovaných holubov zašlú OZ CHPH na predloženom tlačive do 15.1.2018.
Výstavné karty si OZ CHPH vytlačia a odovzdajú spolu s holubmi na CV.
Vstupenky na spoločenský večer – Galavečer. Tematikou voľných vstupeniek pre
oceňovaných MS, IM, NP a VCS prípadne ďalších sa dohodne na jesennom zasadnutí VZ
SZCHPH.
Školenie posudzovateľov: Predseda posudzovateľskej komisie predložil návrh kandidátov na
posudzovanie CV 2018 a zorganizuje školenie posudzovateľov CV 2018.
Navrhnutí kandidáti na posudzovanie CV 2018: Ľubomír Valíček, Peter Grék, Peter
Jakubčák, Ján Juházy, Daniel Dudzik Milan Druska, Ján Skaličan, Alojz Šimurka, Peter
Chytil, Jozef Cingel, Jozef Kasan a Géza Vincze. Na školenie posudzovateľov bude pozvaný
aj Marián Petruš.
Navrhnutí kandidáti na posudzovanie SEV: Ľubomír Valíček, Alojz Šimurka.
5. Príprava stretnutia predstaviteľov národných zväzov CHPH Vyšegradského regiónu
a verifikácia výsledkov IM, príprava dokumentácie za SZ CHPH: Pozvánky pre národné
zväzy Poľska, Česka a Maďarska boli rozposlané. Termín stretnutia 3.11.2017 až 4.11.2017.
Dokumentácia najúspešnejších chovateľov SZ CHPH v Intermajstrovstve je pripravená.
6. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov Prezídia SZ CHPH:

Zoznam zaslaných protokolov o vykonaných kontrolách členmi Prezídia a ÚKK spracoval
Javorček.
Prekontrolované boli všetky zaslané zápisy z kontrol vykonaných v OZ CHPH
a prekontrolované kolónky – závažné zistenia porušenia pretekového poriadku. K protokolu
z kontroly vykonanej v OZ CHPH Komárno u p. Wiederman + Bárdoš boli už prezídiom
vyvodené závery. V zápise z kontroly člena ÚKK bolo zistenie, že chovatelia ZO CHPH
Žitavany – OZ CHPH Levice, neboli v čase stanovenom predpretekovou dokumentáciou na
vyznačenom mieste. Prezídium z tejto skutočnosti vyvodí závery.
7. Stredoeurópska výstava –informácie o príprave:
Krátku informáciu o príprave SEV v Trenčíne predniesol p. Dudzik. Treba ešte preveriť
ďalšie ubytovacie kapacity, ďalej zabezpečenie miesta kongresu Stredoeurópskej federácie
ako aj obed pre vedúcich delegácii po prehliadku hradu.
Výstavné karty pre SEV boli p. Blahovským pripravené. Termín zasielania kariet
jednotlivými federáciami stanovujeme do 15.1.2018.
8. Rozhodnutie o testovacej stanici SZ CHPH v Nitre:
O prevádzku TS neprejavil zatiaľ nikto záujem. Preto pripadá v úvahu aj riešenie odpredaja
možným záujemcom tohto zariadenia a to buď v celku alebo po častiach.
9. Vydávanie informačného spravodaja – Poštový holub:
Ekonomická komisia pripraví výberové konanie na vydavateľa tohto zväzového časopisu pre
obdobie 2018 - 2020.
Prezídium navrhuje zasielať tajomníkom každej ZO CHPH jeden výtlačok zväzového
spravodaja, nakoľko sú tam publikované materiály potrebné pre ich činnosť.
10. Príprava listu pre FCI a národné zväzy:
Pripravený list pre federácie chovateľov poštových holubov, ktorý informuje o vzťahu SZ
CHPH k testovacej stanici West Slovak Derby bude preložený do anglického jazyka
a zabezpečí sa jeho rozposlanie národným zväzom a FCI.
11. Aktuálne úlohy a pošta
 P. Krajčík informoval o možnosti zasielania odobraných dopingových testov na iné
akreditované pracovisko v Európe.
 Odstúpenie listu zaslaného štatutárom OZ CHPH Ružomberok a Zápisnice zo zasadnutia
výboru OZ CHPH Gemer zo dňa 15.10.2017 - ohľadom prestupu chovateľov ZO CHPH
Malá Ida z OZ CHPH Gemer do OZ CHPH Košice budú odstúpené ÚKK SZ CHPH.
 Diskusné fórom SZ CHPH - po hromadiacich sa príspevkoch s tematikou poškodzovania
dobrého mena, šírenia nepodložených informácii a vulgarizmov v DF, prezídium ukladá
sekretárovi zväzu odobrať prístup do DF všetkým nečlenom zväzu.
 Návrh odmien členov Prezídia a ÚKK.
 Správa o zosumarizovaní EKS a mechanických hodín používaných v ZO CHPH p.
Blahovským a prezentáciu vytvorených výstupov a grafov.
12. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 21. októbra 2017 v Nitre
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Peter Kristiňak a Milan
Blahovský.
Poradie MS 2017 za staré holuby.
Návrh termínov Národných pretekov a Veľkej ceny Slovenska a ich ocenenie.
Návrh kandidátov na posudzovanie SEV a CV 2018.

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Správu z kontroly tabuliek MS 2017, kontroly pretekovej dokumentácie a protokolov
o štarte poštových holubov prednesenú p. Blahovským.
Správu prednesenú p. Dudzikom o stave prípravy SEV a CV 2018.
Zoznam vykonaných kontrol členmi Prezídia a ÚKK ako aj správu o vykonaných
kontrolách v OZ CHPH prednesenú sekretárom SZ CHPH.
Zosumarizovanie údajov z Protokolov o používaní EKS a mechanických hodín
zaslaných zo ZO CHPH a prezentáciu vytvorených výstupov a grafov vytvorených
p. Blahovským.

III. Prezídium SZ CHPH ukladá napomenutie:
1.

Štatutárom OZ CHPH Levice za nedodržiavanie vlastných ustanovení predpretekovej
dokumentácie pri časových harmonogramoch nasádzania holubov v nasadzovacích
strediskách a nesprávne označenie adresy nasadzovacieho strediska v ZO CHPH
Žitavany dňa 22.7.2017.

IV. Prezídium SZ CHPH ukladá:
1.

Zverejniť na webovej stránke poradie MS 2017 za staré holuby.
Termín: 24. 10. 2017
Zodpovedný: Blahovský

2.

Pripraviť ucelený návrh MS 2018 – 2021 na zaslanie delegátom VZ SZ CHPH, ktorý
sa zašle s pozvánkou.
Termín: do 25. 10. 2017
Zodpovední: Dudzik a Blahovský

3.

Zaslať pozvánky členom VZ SZCHP aj s rokovacími materiálmi.
Termín: 25. 10. 2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

4.

Zrealizovať školenie výcvikových referentov OZ CHPH.
Termín: 15. 4. 2018
Zodpovedný: Blahovský

5.

Vydať usmernenie k používanie nových pretekových gumičiek.
Termín: do školenia výcvikových referentov OZ CHPH
Zodpovedný: Blahovský

6.

Pripraviť doplnok k pretekovému poriadku.
Termín: 25. 10. 2017
Zodpovedný: Blahovský

7.

Objednať pretekové gumičky na rok 2018 u nového výrobcu.
Termín: 31.10.2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

8.

Štatutári OZ CHPH a regionálnych združení zabezpečia zverejnenie termínu a miesta
konania sa výstav na webovej stránke SZ CHPH v kolónke výstavy.
Termín: 10. 11. 2017
Zodpovední: štatutári OZ CHPH a regionálnych združení

9.

Zaslať zoznam holubov vystavovaných na CV za OZ CHPH usporiadateľovi na
predpísanom tlačive pre CV 2018 do 15.01.2018.
Termín: v texte
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

10.

Zorganizovať školenie nominovaných posudzovateľov CV 2018.
Termín: 15. 12. 2017
Zodpovedný: Valíček

11.

Pripraviť a zverejniť na webovej stránke výberové konanie na vydavateľa
informačného spravodaja – Poštový holub pre obdobie rokov 2018 - 2020.
Termín: 01. 11. 2017
Zodpovedný: Kristiňak

12.

Preložiť pripravený list pojednávajúci o vzťahu SZ CHPH k testovacej stanici West
Slovak Derby do anglického jazyka a zaslať ho národným zväzom a FCI.
Termín: 01. 11. 2017
Zodpovedný: Dudzik, Javorček

13.

Odobrať nečlenom SZ CHPH prístup v diskusnom fóre SZ CHPH.
Termín: 01. 12. 2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

14.

Odstúpiť listy OZ CHPH Ružomberok a OZ CHPH Gemer, členom ÚKK SZ CHPH.
Termín: 25. 10. 2017
Zodpovedný: sekretár SZ CHPH

Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:
Ing. Peter Kristiňak:
Mgr. Milan Blahovský:

..........................................
..........................................

V Nitre, dňa 21. 10. 2017
..........................................
RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH
Prílohy:

Návrh na doplnenie pretekového poriadku
Návrh Prezídia na zloženie odborných komisií
Návrh Prezídia na miesta štartu NP a VCS
Návrh Propozícii Majstrovstiev Slovenska 2018-2021

V Pretekovom poriadku doplniť hlavu III.
Krúžkovanie holubov na preteky o bod 16.
" Na preteky mladých holubov je možné nasadiť aj holuby s rodovou obrúčkou, ktorá nie je v
súlade s daným ročníkom mláďat, avšak takéto holuby nemôžu by započítané do počtu
nasadených holubov a ani konštatované." Holuby musia byť nasadené na samostatnom
kontrolnom liste a vždy so zaevidovanou pretekovou gumičkou.
V bode 14. opraviť predložku Z nasadenými holubami.... na S nasadenými holubmi....

Vo vykonávacích predpisoch pre EKS navrhujeme zmeniť bod 4.
Doterajšie znenie:
Priradenie čipov holubov môže vykonávať len osoba na to vyškolená a registrovaná na
sekretariáte SZ CHPH, ktorá po pridelení čipov môže vytlačiť a podpísať priraďovací
protokol o priradení čipov jednotlivým holubom. Ak sa tak nestane , priraďovací protokol sa
vytlačí bezprostredne pred prvým nasadzovaním holubov na pretek a podpíšu ho traja
členovia nasadzovacej komisie a chovateľ.
Odôvodnenie:
Tento bod je mnohokrát porušovaný a o to kto priradzoval čípy sa nedá v skutočnosti
dokázať, práve naopak tieto situácie kedy sú chovatelia "zaviazaní" byť lojálni tým čo im
urobia také služby ( doslova žijú z ich počítačovej negramotnosti ), prípadne certifikáty o
priraďovaní majú často aj ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú a priradzujú si aj tak sami.
Návrh nového znenia:
Priradenie čipov holubov musí byť v súlade s predpisom ( vzorom) pre daný EKS a majiteľ
holubov môže vytlačiť a podpísať priraďovací protokol o priradení čipov jednotlivým
holubom pred pretekovou sezónou. Ak sa tak nestane , priraďovací protokol sa vytlačí
bezprostredne pred prvým nasadzovaním holubov na pretek a podpíše ho chovateľ.

V bode 11. zmeniť:
Doterajšie znenie:
Po nasadení holubov sa vytlačí protokol o nasadení v štyroch exemplároch, ktoré trojčlenná
komisia podpíše. Jeden exemplár ostáva chovateľovi, druhý ostáva v ZO, tretí sa vloží do
obálky do auta prepravného vozidla a štvrtý je súčasťou dokumentácie pre výpočtára
výsledkov.
Návrh nového znenia:
Po nasadení holubov sa vytlačí protokol o nasadení holubov minimálne v troch exemplároch,
ktoré trojčlenná komisia podpíše. V prípade viacerých listov vytlačených pre daného
chovateľa na pretek je nutné tieto nasadzovacie listy spojiť spinkovacím strojčekom.
Nasadzovacia komisia a chovateľ takto spojené listy podpíše na poslednom nasadzovacom
liste. Jeden nasadzovací list ide do auta, druhý výcvikárovi, tretí do obálky na výpočet
výsledkov.

Doplniť bod 19:
Pri otváraní konštatovacích hodín sa z každého EKS systému musia vytlačiť minimálne dva
doletové listy. V prípade vytlačenia viacerých listov pre jedného účastníka preteku sa
doletové listy spoja spinkovacím strojčekom. Otváracia komisia a chovateľ takto spojené
doletové listy podpíše na poslednom doletovom liste. Jeden list sa zasiela výpočtárovi a
druhý výcvikárovi.
V Nitre 21. 10. 2017

RNDr. Daniel Dudzik,
prezident SZ CHPH

Návrh Prezídia SZ CHPH na zloženie odborných komisií
Športová:
Mgr. Milan Blahovský, predseda
Ing. Peter Chytil, člen
Bc. Milan Pazúr, člen
Peter Rešutík, člen
Eduard Buček, člen
Ekonomická:
Ing. Peter Kristiňak, predseda
Ing. Pavol Javorček, člen
Ing. Jaroslav Mojzeš, člen
Posudzovateľská:
Ľubomír Valíček, predseda
Ing. Daniel Krajčík,PhD. člen
Alojz Šímurka, člen
Starostlivosti o členskú základňu:
Ing. Jaroslav Seliga, predseda
Vladimír Vernarský, člen
.........................................
Veterinárna:
MVDr. Miloslav Struhár, predseda
MVDr. Ľubomír Bodnár, člen
MVDr. Anna Seligová, členka

Návrh prezídia na zloženie Disciplinárneho senátu SZ CHPH
JUDr. Jozef Cingel
Dušan Kasan
Peter Záhorský
Bc. Milan Pazúr
V Nitre 21. 10. 2017
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

Návrh Prezídia SZ CHPH na miesta štartu NP a VCS v rokoch 2018 – 2021
S termínmi na rok 2018
1. HANOVER
16. 06. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
2. MARBURG
23. 06. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
3. HANOVER
30. 06. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
4. NEUBANDENBURG
30. 06. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
5. GOTHA – VCS 08. 07. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
6. MARBURG
15. 07. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
7. NEUBANDENBURG
15. 07. 2018
Ocenenie preteku: 300 - 200 - 100 eur
8. HANOVER
22. 07. 2018
Ocenenie preteku: Bez ocenenia
9. MARBURG
29. 07. 2018
Ocenenie preteku: Bez ocenenia
Poznámka: štart počas víkendu: piatok - pondelok
V Nitre 21. 10. 2017
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

NÁVRH PROPOZÍCIÍ MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
PRE ROKY 2018‐2022
1. MAJSTROVSTVO KRÁTKYCH A STREDNÝCH TRATÍ
Vyhodnotenie tvorí súčet 25 koeficientov 5 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia
použije 5 koeficientov, získaných na tratiach kategórii Šport B s 5 % toleranciou hraníc, teda
285‐630 km v jedenástich vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových
plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

5

5

25

Dlžka tratí

nad 285
km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

11

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG

2. MAJSTROVSTVO DLHÝCH TRATÍ
Vyhodnotenie tvorí súčet 9 koeficientov 3 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije
2 koeficienty získané na tratiach kategórii Šport C s 5 % toleranciou hraníc, teda nad 475 km
vo vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ, pričom 2
koeficienty, použité pre konečný súčet, môžu byť u holuba dosiahnuté na pretekoch
kategórie Šport E.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

3

3

9

Dlžka tratí

nad 475
km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

OZ, REG, SZ

3. MAJSTROVSTVO SUPERDLHÝCH TRATÍ Z NÁRODNÝCH PRETEKOCH A VCS
Vyhodnotenie tvorí súčet 4 koeficientov 2 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije
2 koeficienty, získané na tratiach kategórií Šport E s 5 % toleranciou hraníc, teda nad 665 km
vo vopred deklarovaných národných pretekov, uvedených v pretekových plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

2

2

4

Dlžka tratí

nad 665
km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

OZ, REG, SZ

4. MAJSTROVSTVO ROČNÝCH HOLUBOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov štyroch ročných holubov, z ktorých každý do
vyhodnotenia použije 5 koeficientov, získaných na 14 vopred deklarovaných pretekoch,
uvedených v pretekových plánoch OZ. V jeden víkend je možné deklarovať iba jeden pretek.
Počet
vyhodnotených
holubov

4

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba
5

Spolu
započítaných
koeficientov

20

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

nad 95
km

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG,
SZ

5. MAJSTROVSTVO MLADÝCH CHOVATEĽOV DO 18 ROKOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia
použije 5 koeficientov, získaných na vopred deklarovaných pretekoch, uvedených
v pretekových plánoch OZ.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

4

5

20

Dlžka
tratí

Počet
pretekov

Termín
pretekov

nad 95
km

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG,
SZ

6. MAJSTROVSTVO MLADÝCH HOLUBOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 15 koeficientov 5 holubov získaných v piatich po sebe
uskutočnených deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ CHPH.
Preteková sezóna musí byť ukončená prvým októbrovým víkendom.
Počet
vyhodnotených
holubov

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba

Spolu
započítaných
koeficientov

5

3

15

Dlžka tratí
Minimálna
Σ
kilometrov
nad 95 km
Σ 450 km

Počet
pretekov

Termín
pretekov

podľa
všeobecného
ustanovenia

podľa
všeobecného
ustanovenia

Výsledky

VS, OZ, REG,
SZ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať
maximálne 14 pretekov na tratiach nad 95 km ‐ 665km , pričom v limite 285 km do 665
kilometrov bude maximálne 11 pretekov. Preteky môžu byť konané v termíne od

posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa počíta aj
deň štátneho sviatku.
2. Počet pretekov organizovaných nad 665 kilometrov sa nestanovuje. O počte pretekov
môže rozhodnúť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.
3. Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp. havárijnej
situácie. Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu
prípadne pondelok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku. Takto
odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky km. Plánovaný pretek je možné
zameniť v havárijnom prípade s iným pretekom, avšak nie je dovolené navýšiť touto
zámenou počet pretekov deklarovaných pre danú kategóriu MS.
4. Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov, organizovaných v termínoch prvej
augustovej nedele až prvej októbrovej nedele.
5. Dĺžka a počet pretekov sa inak nestanovujú.
6. Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO,VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez
obmedzenia.
7. Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení
podmienok FCI. Výsledky: VS, OZ, REG 1‐x (ktoré neodporujú nabaľovaciemu systému). Pri
pretekoch nad 665 kilometrov aj výsledky dosiahnuté v športových kluboch.
8. Pre výpočet sa používa koeficient vypočítaný z počtu nasadených holubov (neobm.).
9. Vyhodnotenie
mypigeons.live.

jednotlivých

pretekov

a kategórií

MS

sa

spracuje

v programe

10. Vybraný koeficient holuba z preteku môže chovateľ použiť vo viacerých kategóriách MS.
11. Termín vyhodnotenia tabuliek ‐ staré holuby ‐ do 01. 09.; mláďatá‐ do 15. 10. v
príslušnom kalendárnom roku.
12. Mladý chovateľ do 18 rokov sa po skončení pretekovej sezóny podľa vlastného
rozhodnutia vyhodnotí v súťaži mladých chovateľov alebo v súťažiach dospelých.

