Národné preteky 2018 – 2021 a ich organizácia.
VZ SZ CHPH schválilo na svojom zasadnutí 25.11.2017 tieto národné preteky pre nasledujúce
obdobie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Zároveň VZ SZ CHPH schválilo na svojom zasadnutí MS z týchto národných pretekov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a z nich vyplývajúce potreby zabezpečenia organizácie
uvedených súťaží vydáva Športová komisia tieto organizačné pokyny.

1.Práva a povinnosti prepravcu
Prepravca holubov na národné preteky bude určený regionálnym združením, prípadne nižším
organizačným celkom, ktorý sa bude podieľať na organizácii prepravy holubov od miesta naloženia
až po miesto štartu holubov. Koordináciu medzi prepravcom a organizačnými zložkami
participujúcimi na doprave, nad rámec dohodnutej regionálnej spolupráce prepravy holubov
zabezpečí Športová komisia SZ.
Povinnosti prepravcu :
a) stanoviť kapacitu svojho prepravného prostriedku v súlade s platnými veterinárnymi
podmienkami týkajúcich sa prepravy a ošetrenia holubov počas nej, v prípade, že má voľné
kapacitné priestory, tieto uvedie vo svojej správe.
Termín : - do 1.4.2018
b) po zhromaždení údajov o dodatočnom prihlásení holubov mimo svojho pôsobenia ( Region, OZ)
vydá konečný stav prihlásených holubov na NP s uvedením zúčastnených organizačných celkov,
pripraví rozdeľovník boxov a harmonogram zberu holubov a tento nahlási predsedovi Športovej
komisie SZ.
Termín: - do 20.4.2018
c) zabezpečí účastníkom pretekov včasné dodanie prepravných košov do dohodnutých NS,ošetrenie
holubov počas dopravy a štart holubov v súlade s PP SZ.
e) svoju činnosť koordinovať so zástupcom svojho Regiónu ako aj koordinačným výborom daného
národného preteku
f) spolupracovať so športovou komisiou SZ, ktorá prostredníctvom webovej stránky SZ podá
informáciu o možnostiach voľnej kapacity a prepravcoch na NP.
Termín: - do10.4.2018

g) Spolupracovať so športovou komisiou SZ, ktorá vydá obežník k jednotlivým NP, v ktorom bude
uvedený harmonogram koordinácie jednotlivých NP
Termín: - do 1.5.2018 – odovzdanie predpretekovej dokumentácie.
h) vykonať prepravu holubov na pretek tak, aby boli dodržané všetky ustanovenia PP SZ CHPH

Práva prepravcu:
a) stanoviť cenu za prepravovaného holuba, v závislosti od ceny dohodnutej v rámci svojho
pôsobenia ( OZ alebo regiónu ) a skutočných navyše vynaložených nákladoch pri zbere a preprave
holubov na miesto štartu tak, aby boli dodržané stanovy SZ CHPH § 7 odst. 4. a 6. a §28.
b) má právo nepodieľať sa na doprave holubov mimo svojho org. celku pokiaľ nebude dodržaný
termín nahlásenia holubov na pretek a termín platby za prepravu podľa stanovenej ceny.

2.Práva a povinnosti chovateľa
Chovateľ má právo
- v rokoch 2018 - 2021 zúčastniť sa hociktorého vyššie schváleného NP za predpokladu, že
prepravca na daný pretek má preňho voľnú kapacitu k preprave a o spoluúčasti sa navzájom
dohodnú do stanoveného dátumu.
Chovateľ je povinný
a) nahlásiť záujem o účasť svojich holubov v danom národnom preteku u výcvikára svojho OZ
v predstihu a to najneskôr
1. do stanoveného dátumu, určeného výborom OZ resp. Regiónu do ktorého spadá jeho OZ
2. do 15.4.2018 v prípade, že sa jeho OZ resp. Region do ktorého spadá jeho OZ nepodieľa na
preprave holubov
3. do 15.4.2018 uhradiť platbu za nahlásené holuby prostredníctvom pokladníka
organizačného celku, do ktorého spadá
b) dodržiavať Štatút NP ako aj Harmonogram pre koordináciu NP

3.Práva a povinnosti organizačného celku, ktorý sa nepodieľa na koordinácii NP
OZ ( VS,ŠK,Reg.), ktoré sa nepodieľa na preprave holubov na NP a má záujem na účasti svojich
členov v ňom:
a) má povinnosť zabezpečiť koordináciu nahlášok a platieb za svojich členov v súčinnosti
s prepravcom resp. Športovou komisiu SZ.
b) Má povinnosť uhradiť prepravcovi poplatok za objednané kapacity v prepravnom aute do
stanovené ho termínu.
c) Má právo zabezpečíť a určiť vhodné zberné miesta pre svojich členov a ďalších záujemcov
v súlade s Pretekovým poriadkom SZ CHPH a nahlásenými holubmi pre daný NP po
dohode s usporiadateľom preteku a po dohode s určeným prepravcom.

4.Práva a povinnosti usporiadateľa preteku
Usporiadateľ preteku má právo v prípade nedodržania smernice preteku a pretekového poriadku,
vyradiť z vyhodnotenia NP a MS tú zložku, ktorá sa podieľala na ich porušení
Usporiadateľ národných pretekov je povinný vydať Štatút NP, ktorým sa budú riadiť všetci
účastníci preteku.
Termín : - do 1.5.2018
Spracovala
Športová komisia SZ CHPH
Mgr. Milan Blahovský – predseda ŠK SZ CHPH

