 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
szchph@postoveholuby.sk - www.postoveholuby.sk – tel.: 00421 376 537 503

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH
konaného dňa 25. novembra 2017
Prítomní:

Prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
Členovia VZ SZ CHPH,
Členovia prezídia SZ CHPH
Členovia ÚKK SZ CHPH
Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania

Program rokovania:
1. Prerokovanie informácie prezídia o príprave Stredoeurópskej výstavy
2. Schválenie členov odborných komisií
3. Voľba Disciplinárneho senátu SZ CHPH
4. Informácia zo zasadnutia Interkomisie
5. Schválenie nového MS na roky 2018 - 2021
6. Schválenie VCS a NP na roky 2018 - 2021
7. Doplnky k pretekovému poriadku
8. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2018
9. Prenájom MTC v Nitre
10. Rôzne
11. Uznesenia a záver rokovania
Priebeh rokovania:
Zasadnutie otvoril a privítal prítomných prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik.
Plénum oboznámil s programom zasadnutia. Vyzval delegátov, či chcú doplniť program
rokovania uvedený v pozvánke. Z pléna nebol podaný žiadny návrh na doplnenie programu
rokovania. Následne dal hlasovať o programe rokovania. Program rokovania uvedený
v pozvánke bol jednomyseľne schválený. Predniesol návrh na zapisovateľov z rokovania –
Ing. Pavol Javorček a Ing. Peter Kristiňak a následne podal návrh na overovateľov zápisnice –
Alojz Barbirík, Ing. Jozef Bednár, ktorí boli jednomyseľne schválení.
Na zasadnutí je prítomných 39 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 3 delegáti sú ospravedlnení
alebo neprítomní, takže je VZ uznášania schopné.
Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným: štyria
členovia ÚKK a sekretár zväzu.
Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH plénum VZ potvrdilo na jedno zasadnutie:
1. Ing. Daniel Krajčík, PhD. OZ CHPH Topoľčany
2. Ľubomír Valíček
OZ CHPH Žilina
3. Rudolf Čmarada
OZ CHPH Trnava

K bodu 1: Prerokovanie informácie prezídia o príprave Stredoeurópskej výstavy
Informácie ohľadom prípravy SEV 2018 v Trenčíne predniesol p. Dudzik. Zatiaľ z dvanástich
krajín účasť odriekli dve krajiny - Taliansko a Rakúsko. Prezentoval informácie o pozvaní
zakladajúcich prezidentov stredoeurópskej federácie, taktiež o zaslaní pozvánok na prevzatie
záštity na ministerstvo pôdohospodárstva, VÚC Trenčín a mesto Trenčín. Informoval
o zabezpečení poistenia akcie v poisťovni UNIQA. Podal informácie o programe SEV,
rozpočte o organizácii ubytovania pre delegácie a iné. Taktiež podotkol, že na náklady SZ
CHPH budú taktiež na spoločenský večierok pozvaní aj víťazi IM 2017 (medzinárodne), MS
2017, NP a VCS, na čo delegáti dali súhlasené stanovisko.
K bodu 2: Schválenie členov odborných komisií
Prednesený bol návrh Prezídia odborných komisií. Po krátkej rozprave a úpravách a doplnení
komisií bolo zloženie odborných komisií plénom VZ SZ CHPH jednomyseľne schválené.
K bodu 3: Voľba Disciplinárneho senátu SZ CHPH
Po zverejnení návrhu prezídia na zloženie Disciplinárneho senátu SZ CHPH traja z
navrhovaných členov oznámili, že neprijímajú kandidatúru do tohto orgánu. Počas rokovania
bola kandidátka doplnená. Po doplnení kandidátky boli navrhnutí kandidáti zvolení za členov
Disciplinárneho senátu SZ CHPH. Na rokovaní sa nevolil predseda senátu.
K bodu 4: Informácie zo zasadnutia Interkomisie
So závermi z rokovania, ktoré sa konalo 3. – 4. 11. 2017 v Nitre oboznámil prítomných
členov VZ p. Dudzik. Uviedol, že celý zápis a závery zo stretnutia sú zverejnené aj na
webovej stránke SZ CHPH. Informoval o priebehu verifikácie výsledkov, o vyhodnotení
súťaže Intermajstrovstvo 2017, príprave nového ročníka na rok 2018 a plánovanom
organizovaní medzinárodnom preteku Brusel (28.7.2018). Na preteku by sa podľa dohody
mali zúčastniť chovatelia z Českej republiky, Poľska a Slovenska bez obmedzenia km
a výsledky by sa spracovali aj v pásmach do 800 km a nad 800 km.
Nasledovné stretnutie Interkomisie sa uskutoční koncom októbra alebo začiatkom novembra
2018 v Českej republike.
K bodu 5: Schválenie nového MS na roky 2018 – 2021 – na úvod predseda pretekovej
komisie p. Blahovský v krátkosti prebral slabé a silné stránky starého MS. Potom predostrel
nový model MS 2018 – 2021. Napokon predniesol návrh všetkých kategórií nového MS
a postupne sa hlasovalo o každej jednej kategórii MS a navrhovaných doplnkoch, ktoré
aktuálne zazneli z pléna. Schválené podmienky MS na roky 2018 – 2021 sú prílohou
zápisnice.
Výsledok hlasovania:
MS krátke a stredné trate – 32 delegátov bolo za, 4 sa zdržali, 3 proti
MS dlhé trate s doplnkom VS vo výsledkoch - 32 delegátov bolo za, 7 sa zdržali, 0 proti
MS super dlhé trate z NP - 34 delegátov bolo za, 5 sa zdržali, 0 proti
MS ročných holubov - 38 delegátov bolo za, 1 sa zdržal, 0 proti
MS mladých holubov - 37 delegátov bolo za, 2 sa zdržali, 0 proti
MS mladých chovateľov - 38 delegátov bolo za, 1 sa zdržal, 0 proti
K bodu 6: Schválenie VCS a NP na roky 2018 - 2021
Predseda pretekovej komisie p. Blahovský predniesol návrh Prezídia na miesta a termíny
konania Národných pretekov a VCS. S pripravenou prezentáciou k navrhnutým NP vystúpil
p. Krajčík. V prezentácii predstavil možnosti na dohodu zjednotenia sa viacerých regiónov na

spoločných štartovacích miestach. Po rozsiahlejšej diskusii k vypúšťacím miestam NP a
hľadaní vzájomnej dohody na spoločných vypúšťacích miestach NP sa dosiahol konsenzus
v tom, že oblasti zo severu Slovenska miesto preteku Alsfeld sa zúčastnia na preteku Bad
Nenndorf.
Delegáti následne hlasovaním rozhodli o termínoch a miestach štartu NP na rok 2018. Za
hlasovalo 36 delegátov. Podmienky a smernice k NP vypracuje Prezídium SZ CHPH.
Národné preteky 2018:
• 17. 6. 2018 – Bad Nenndorf
• 23. 6. 2018 – Neubrandenburg
• 01. 7. 2018 – Bad Nenndorf
• 01. 7. 2018 – Alsfeld
• 07. 7. 2018 – Neubrandenburg
• 08. 7. 2018 – Gotha
• 15. 7. 2018 – Bad Nenndorf
• 21. 7. 2018 – Neubrandenburg
• 28. 7. 2018 – Brussel
• 29. 7. 2018 – Alsfeld

K bodu 7: Doplnky k pretekovému poriadku
Na úvod bol delegátmi predložený návrh na zrušenie športových pásiem, čo sa napokon aj
nadpolovičnou väčšinou schválilo (za zrušenie bolo 26 delegátov).
Nasledovalo schvaľovanie jednotlivých bodov návrhu zmien pretekového poriadku, doplnené
ešte o Benzing Live ako bod 11. Hlava VI.
Pri schvaľovaní jednotlivých bodov navrhovaných zmien pretekového poriadku bolo
hlasovanie s výsledkom:
V pretekovom poriadku doplniť hlavu III., o bod 16. krúžkovanie holubov na preteky bolo
iba 15 delegátov za doplnenie tohto bodu, doplnok sa neschválil.
V bode 14. opraviť pravopis – schvaľuje sa.
Vo vyhodnocovacích predpisoch pre EKS sa navrhovalo zmeniť bod 4. o nové znenie – za
bolo iba 7 delegátov, takže nové znenie bodu 4. sa neschválilo.
Ďalej v bode 11. Zmeniť znenie – za 34 delegátov, návrh sa schválil a nakoniec sa hlasovalo
o zmene bodu 19. – za 30 bolo delegátov, takže zmena sa taktiež schválila.
Znenie doplnku pretekového poriadku: Chovatelia, ktorí používajú pre konštatovanie
holubov systém BENZING Live, majú možnosť vyhodnotiť pretek priamo z holubníka bez
povinnosti zúčastniť sa na otváraní hodín a to iba v prípade, že tým neohrozia minimálny
počet chovateľov pre platné otvorenie konštatovacích hodín podľa Hlavy VI, bodu 1.
Vyhodnotenie preteku od holubníka je platné za dodržania nasledovných bodov:

•

•

•

Systém vytvorí elektronickú verziu kontrolného listu priamo na zabezpečenom serveri
výrobcu EKS a vo výpočtovom programe MyPigeons zobrazí odkaz na stiahnutie vo
všetkých online výsledkoch pre daný pretek. Elektronická verzia kontrolného listu
musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných usmernení SZCHPH
Systém v momente vyhodnotenia a vytvorenia kontrolného listu automaticky odošle
dokument na adresu kontrola@postoveholuby.sk pre účely archivácie a kontroly zo
strany SZ CHPH
Elektronická verzia dokumentu bude dostupná na zabezpečenom serveri výrobcu EKS
najmenej po dobu 2 rokov

Doplnenie tohto bodu podporilo 33 prítomných delegátov, takže návrh po doplnení bol
schválený.
K bodu 8: Schválenie výšky členského príspevku na rok 2018
Členský príspevok na rok 2018 – rozhodlo sa, že zostáva nezmenený a to: pre jednotlivcov vo
výške 4 eurá a pre družstvo pretekajúce pod hlavičkou 35 eur.
K bodu 9: Prenájom MTC v Nitre
V úvode tohto bodu predostrel svoj návrh na sprevádzkovanie MTC a na opätovné obnovenie
činnosti TS Nitra p. Dubaj. Po diskusii vzal svoj návrh nazad.
V ďalšej rozprave sa rozhodlo o likvidácii objektu TS z areálu Agrokomplex–výstavníctvo
š.p. a jeho následnú likvidáciu. V prípade ak sa nenájde záujemca, ktorý zlikviduje objekt na
vlastné náklady, uhradiť likvidáciu zo zväzových prostriedkov,
K bodu 10: Rôzne:
* Múzeum Liptovský Mikuláš – krátku informáciu o tomto projekte podal p. Dudzik.
Prezídiu sa uložilo zaslať objednávku Múzeu Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31-32,
031 01 Liptovský Mikuláš na spracovanie návrhu na vytvorenie stálej expozície múzea
v Liptovskom Mikuláši. Pre zabezpečenie tejto úlohy sa vytvára konzultačný zbor pre
riešenie úloh pri spracovaní projektu. Za členov konzultačného zboru boli schválení:
Ing. Daniel Krajčík, PhD., Štefan Pinčák, Ján Včela, Ivan Nemec, Ing. Peter Chytil, Vladimír
Šiška, Vladimír Pomajdík, Ing. Miroslav Vidhold a RNDr. Daniel Dudzik

 Ďalej sa po skúsenostiach v susednej krajine navrhlo zorganizovať školenie štatutárov
a pokladníkov OZ CHPH na tému spravovania finančných prostriedkov, vedenia
peňažných denníkov, ktoré organizačne zabezpečí predseda ekonomickej komisie
v súčinnosti s predsedom ÚKK.
 Prečítaný bol list predsedu ÚKK SZCHPH p. Kureka a vzdaní sa funkcie predsedu
ÚKK. VZ SZCHPH poveruje vedením ÚKK SZ CHPH Júliusa Mlátka.
K bodu 10: Uznesenia a záver rokovania.
Uznesenia z rokovania prečítal p. Javorček, prezident Zväzu dal návrhu uznesení hlasovať.
Uznesenia boli jednomyseľne schválené.
Na záver rokovania sa prezident SZ CHPH poďakoval prítomným za účasť na dnešnom
rokovaní a zaželal prítomným pekné Vianočné sviatky.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SZ CHPH KONANÉHO 25. NOVEMBRA 2017 V NITRE
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje:
1. Program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH.
2. Zapisovateľa z rokovania – Ing. Pavol Javorček, Ing. Peter Kristiňak.
3. Overovateľov zápisnice – Alojz Barbirík, Ing. Jozef Bednár.
4. Zloženie odborných komisií:
Športová komisia – predseda Mgr. Milan Blahovský
Členovia: Ing. Peter Chytil, Alojz Barbirík, Peter Rešutík, Eduard Buček, Ing. Ľuboš Moravčík
Posudzovateľská komisia – predseda Valíček Ľubomír
Členovia: Ing. Daniel Krajčík, PhD., Alojz Šimurka
Ekonomická komisia – predseda Ing. Peter Kristiňak
Členovia: Ing. Pavol Javorček, Ing. Jaroslav Mojzeš
Komisia starostlivosti o členskú základňu a mládež – predseda Ing. Jaroslav Seliga
Členovia: Vladimír Vernarský, Radovan Klačanský
Veterinárna komisia – predseda Ing. Daniel Krajčík, PhD.
Členovia: MVDr. Ľubomír Bodnár, MVDr. Angela Seligová, MVDr. Marián Ráclavský
5. Propozície Majstrovstiev Slovenska pre roky 2018 – 2021
6. Národné preteky a VCS na rok 2018
7. Zrušenie športových pásiem.
8. Zmeny a doplnky pretekového poriadku.
9. Členský príspevok na rok 2018 vo výške 4 eur a pre družstvo pretekajúce pod hlavičkou
35 eur.
10. Likvidáciu MTS Nitra.
11. Odkúpiť časť nákladu knihy MVDr. Miroslava Struhára – Holuby a ich zdravie, diel druhý.
12. Konzultačný zbor prípravy múzea v Liptovskom Mikuláši v zložení: Ing. Daniel Krajčík, PhD.,
Štefan Pinčák, Ján Včela, Ivan Nemec, Ing. Peter Chytil, Vladimír Šiška, Vladimír Pomajdík, Ing.
Miroslav Vidhold a RNDr. Daniel Dudzik
13. Ocenenie víťazných chovateľov medzinárodného IM 2017, MS 2017, NP a VCS na spoločenskom
večierku SEV na náklady SZ CHPH.
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje zmenu jednorázovo zastupujúcich členov VZ
SZCHPH s hlasom rozhodujúcim:
1. Ing. Daniel Krajčík, Phd. OZ CHPH Topoľčany
2. Ľubomír Valíček
OZ CHPH Žilina
3. Rudolf Čmarada
OZ CHPH Trnava
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH volí:
Disciplinárny senát SZ CHPH v zložení: Bc. Milan Pazúr, JUDr. Jozef Cingel, Vladislav Havel, Ing.
Ladislav Bartošek, Ľubomír Hovančík.
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH poveruje:
Vedením ÚKK SZ CHPH Júliusa Mlátka.

V. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie:
1. Správu o stave prípravy SEV 2018 organizovanej v Trenčíne, ktorú predniesol prezident RNDr.
Daniel Dudzik.
2. Správu prezidenta SZ CHPH RNDr. Daniela Dudzika zo zasadnutia Interkomisie v Nitre.
VI. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá:
1. Prezídiu SZ CHPH zlikvidovať objekt TS Nitra a prostriedky na úhradu likvidácie uhradiť zo
zväzových prostriedkov.
Termín: 31.12. 2017
Zodpovedný: v texte
2. Zorganizovať školenie štatutárov a pokladníkov OZ CHPH, ktoré organizačne zabezpečí Predseda
ekonomickej komisie v súčinnosti s predsedom ÚKK.
Termín: 15. 04. 2017
Zodpovední: Ing. Peter Kristiňák
3. Prezídiu SZ CHPH v súčinnosti so sekretariátom SZ CHPH zaslať objednávku na spracovanie
návrhu - projektu na zriadenie stálej expozície histórie chovateľstva poštových holubov na Slovensku.
Projekt dať vypracovať Múzeu Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31-32, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Termín: 15. 12. 2017
Zodpovední: v texte

V Nitre 25. 11. 2017
Správnosť zápisu overili:
Alojz Barbirík
Ing. Jozef Bednár

Zapísal: Ing. Pavol Javorček, Ing. Peter Kristiňak
.....................................................
...................................................

Prezident Zväzu - RNDr. Daniel Dudzik

Prílohy:

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

1. Propozície Majstrovstva Slovenska pre roky 2018 – 2021

2. Inovácie Pretekového poriadku a vykonávacích predpisov EKS

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
PRE ROKY 2018‐2022 SCHVÁLENÉ NA VZ SZ CHPH DŇA 25. 11. 2017
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
3 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

VS, 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

2

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba
2

Spolu
započítaných
koeficientov

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

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

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

5

Počet
započítaných
koeficientov
u holuba
3

Spolu
započítaných
koeficientov

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. havarijnej
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 havarijnom 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 (neobmedzený počet).
9. Vyhodnotenie jednotlivých pretekov a kategórií MS sa spracuje v programe mypigeons.live.
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.

DOPLNKY A ZMENY PRETEKOVÉHO PORIADKU SZ CHPH
SCHVÁLENE NA VZ SZ CHPH DŇA 25. 11. 2017.
1. VZ SZ CHPH v plnom rozsahu ruší v HLAVE I., odsek 4, písmeno D. (Inovovaný PP)
VZ SZ CHPH v plnom rozsahu ruší v HLAVE I., odsek 2, písmeno d. (Brožovaný PP)
Z toho dôvodu sa ŠP vypúšťa z nasledovných statí Pretekového poriadku SZ CHPH:
a/ Hlava I, odsek 1 (Inovovaný i brožovaný PP)
b/ Hlava I., odsek 6 (Inovovaný PP), Hlava I., odsek 4 (Brožovaný PP)
c/ Hlava VII., odsek 1 (Inovovaný i brožovaný PP)
d/ Hlava VII., odsek 6, písmeno d (Inovovaný i brožovaný PP)
e/ Hlava VII., odsek 12 (Inovovaný i brožovaný PP)

2. Vykonávacie predpisy pre používanie EKS
A/ Odsek 11 sa nahradzuje novým znením:
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.

B/Dopĺňa sa odsek 19 v znení:
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.

C/Dopĺňa sa odsek 20 v znení:
Chovatelia, ktorí používajú pre konštatovanie holubov systém BENZING Live, majú možnosť
vyhodnotiť pretek priamo z holubníka bez povinnosti zúčastniť sa na otváraní hodín a to iba v
prípade, že tým neohrozia minimálny počet chovateľov pre platné otvorenie konštatovacích
hodín podľa Hlavy VI, bodu 1 Pretekového poriadku SZ CHPH.
Vyhodnotenie preteku od holubníka je platné za dodržania nasledovných bodov:
a/ Systém vytvorí elektronickú verziu kontrolného listu priamo na zabezpečenom serveri
výrobcu EKS a vo výpočtovom programe MyPigeons zobrazí odkaz na stiahnutie vo všetkých
online výsledkoch pre daný pretek. Elektronická verzia kontrolného listu musí obsahovať
všetky náležitosti podľa platných usmernení SZCHPH.
b/ Systém v momente vyhodnotenia a vytvorenia kontrolného listu automaticky odošle
dokument na adresu kontrola@postoveholuby.sk pre účely archivácie a kontroly zo strany SZ
CHPH
c/ Elektronická verzia dokumentu bude dostupná na zabezpečenom serveri výrobcu EKS
najmenej po dobu 2 rokov.

V Nitre 25. 11. 2017
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

