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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA INTERKOMISIE
STREDOEURÓPSKÉHO REGIÓNU CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH
HOLUBOV
konanej dňa 3. až 4. novembra 2017 v Nitre
Prítomní:
Polski Zwiazek Hodowców Golebi Pocztowych: Ján Kawaler - prezident
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů: Ján Filipi – prezident, Aleš Truhlář
Magyar Postagalamb Sportszövetség: nezúčastnení
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov: Daniel Dudzik – prezident, Milan Pazúr, Ľubomír
Valíček, Pavol Javorček
Program stretnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a privítanie
Kontrola výsledkov najlepšie umiestnených chovateľov IM 2017
Pracovná večera
Prerokovanie ďalšej spolupráce /súťaže, preteky/
Európska výstava 2018 /informácia a podmienky/
Záver a uznesenie

Závery a uznesenia:
1. Členovia komisie vykonali dôkladnú kontrolu pretekovej dokumentácie prvých troch
chovateľov podľa výsledkov národných IM 2017. Členovia komisie skonštatovali, že predložená
preteková dokumentácia bola vzorne spracovaná a v bezchybnom stave. S potešením bolo
skonštatované, že požiadavky na spracovanie a vedenie pretekovej dokumentácie sú v každej zo
zúčastnených krajín takmer identické.
2. Rozhodlo sa vyhodnotení IM 2017. Vyhodnotenie Medzinárodného IM 2017 bude na
Stredoeurópskej výstave v Trenčíne. Akt ocenenia sa uskutoční o 22.00 hod. na spoločenskom
večierku v Piano - klube. Ocenení budú prví traja chovatelia z každej krajiny. Pozvánky zašle na
adresy chovateľov sekretariát SZ CHPH spolu so vstupenkou na spoločenský večierok. Poháre
a diplomy na vyhodnotenie zabezpečí PZHGP.
3. INTERMAJSTROVSTVO 2018
Doterajšie súťažné podmienky sa nemenia, ale zjednocujú v spôsobe použitia výsledkov z pretekov.
Od roku 2018 môže chovateľ z jedného preteku použiť pre holuby zaradené do výpočtu súťaže iba
jedny pretekové výsledky. Verifikácia výsledkov sa vykoná v Českej republike na prelome októbra

a novembra 2018. Ocenenie víťazom bude odovzdané počas XXXVI. Olympiády FCI v Poľsku –
január 2019. Ocenení budú traja najúspešnejší chovatelia v IM z Poľska, Česka a Slovenska.
4. INTERBRUSEL 2018
Predstavitelia prítomných národných zväzov chovateľov poštových holubov sa dohodli, že v roku
2018 vo svojich národných zväzoch vytvoria podmienky, aby sa ich členovia mohli zúčastniť
spoločného preteku Bruselu.
Štart preteku: 28. júla (07) 2018, raňajší štart.
Účasť v preteku: chovatelia z Poľska, Česka a Slovenska, bez obmedzenia kilometrovej vzdialenosti.
Medzinárodné vyhodnotenie preteku: Spoločné výsledky, výsledky do 800 km, výsledky nad 800
km. Medzinárodné vyhodnotenie – individuálna súťaž jednotlivcov.
Ocenenie prvých troch chovateľov z preteku bude počas XXXVI. Olympiády FCI v Poľsku – január
2019.
Štartovacia komisia: Krzysztof Kawaler – hlavný koordinátor. Po jednom zástupcovi delegujú do
komisie národné zväzy.
V Nitre 4. novembra 2017
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Ján Filipi, prezident
.................................................................
Polski Zwiazek Hodowców Golebi Pocztowych
Jan Kawaler, prezident

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

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Daniel Dudzik, prezident

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

