Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

PRETEKOVÝ PORIADOK
pre organizovanie pretekov poštových holubov
HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové
výsledky majú zloţky SZ CHPH : ZO – ŠP - VS - OZ - región, športové kluby a Zväz, pri
dodrţaní podmienok, ţe preteku sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa najmenej 150
holubov.
2. Organizačná zloţka SZ CHPH, ktorá organizuje preteky poštových holubov musí pri ich
organizovaní vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky organizačné zloţky a všetkých svojich
členov vo svojej riadiacej pôsobnosti.
A/ Kaţdý člen organizačnej zloţky musí mať rovnaké právo zúčastniť sa preteku, ktorý
organizačná zloţka SZ CHPH organizuje. Nie je moţné z preteku vylúčiť niţšiu organizačnú
zloţku, ktorá spadá do pôsobnosti organizátora preteku alebo jednotlivca, ak spĺňa podmienky
pre účasť v preteku a dodrţiava ustanovenia Pretekového poriadku SZ CHPH.
B/ Kaţdý člen organizačnej zloţky, účastník preteku, ktorý zloţka organizovala a dosiahol
športový výsledok oprávňujúci ho pre zaradenie do výsledkov, musí byť zaradený vo
všetkých vydávaných pretekových výsledkoch organizačnej zloţky, ak neporušil platné
ustanovenia Pretekového poriadku SZ CHPH.
C/ Niţšie organizačné zloţky v pôsobnosti organizátora preteku a jednotliví členovia zloţky
sa pretekov zúčastňujú dobrovoľne a neúčasť v preteku nemôţe byť diskriminačným
faktorom pre účasť v nasledujúcich organizovaných pretekoch.
3. V prípade, ţe Hydrometeorologický ústav SR vydá výstrahu na extrémne teploty č. 3 nad
35º Celzia v mieste doletu môţu organizátori pretekov vypúšťať poštové holuby z miesta
štartu vzdialeného maximálne 400 km pre všetkých účastníkov preteku.
4. A/ Výcvikové stredisko (VS) je zdruţenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného
OZ CHPH. Konferencia OZ CHPH ma právomoc rozdeliť chovateľov do VS podľa súradníc
holubníkov alebo podľa príslušnosti k ZO.
B/ Regionálne zdruţenie (Región) je vopred deklarované zdruţenie najmenej dvoch a
viacerých OZ CHPH. Regióny sa môţu spojiť do vyššieho regiónu bez vyčlenenia jedného
pôvodného OZ CHPH.
C/ ZO CHPH alebo chovateľ môţe byť zaradený len do jedného VS. Ak OZ CHPH vytvára
VS - výcvikové strediská, tak do VS - výcvikových stredísk musia byť zaradené všetky ZO
CHPH alebo všetci chovatelia. Deklarácia VS musí byť uvedená v pretekových plánoch, ktoré
je potrebne zaslať na sekretariát Zväzu do 31. marca beţného roka. (* viď poznámky)
D/ ŠP - športové pásmo je dobrovoľné zdruţenie dvoch alebo viacerých ZO v rámci jedného
VS alebo OZ – len ak nemajú vytvorené VS. Vznik ŠP berie na vedomie výbor OZ.
5. Povinnosťou usporiadateľa pretekov je predovšetkým zabezpečiť:
A/ vyhlásiť štatút preteku - kto pretek organizuje, zaradenie preteku, pre koho je
organizovaný, kto je zostavovateľom a vydavateľom pretekových výsledkov;

B/ regulárnosť pretekov dodrţiavaním pretekového poriadku;
C/ vykonávanie kontrol celej činnosti spojenej s pretekmi a po kaţdej kontrole do 7 dní zaslať
na sekretariát Zväzu protokoly o vykonaných kontrolách vrátane vykonania kontroly
konštatovacích hodín pred začiatkom pretekovej sezóny;
D/ vydávanie pretekových výsledkov, pričom ročné a staršie holuby môţu byť zaradené do
pretekových výsledkov po prvú augustovú nedeľu beţného roka vrátane. Všetky deklarované
výsledky musia byť zverejňované na stránkach resp. podstránkach OZ do 7 dní od
uskutočnenia preteku (**) tak, aby sa k nim bolo moţné dostať priamo jednoduchým
kliknutím zo stránky www.mypigeons.eu. Pretekové výsledky ktoré nespĺňajú kritéria FCI
alebo pretekového poriadku nemôţu byť zverejňované na stránke SZ CHPH. Výsledky
nezverejnené v stanovenom termíne budú neplatné pre MS.
6. Všetky preteky musia byť zaradené v pretekových plánoch ZO, ŠP, VS, OZ, regiónoch a
ŠK CHPH, ktoré musia byť doručené na sekretariát Zväzu do 31. 3. beţného roka. Zmenu
termínov pretekov mladých holubov organizátori pretekov doručia na sekretariát Zväzu
najneskoršie týţdeň pred konaním prvého preteku.
7. Usporiadateľ preteku je oprávnený vydať doplňujúce smernice, ktoré však nemôţu meniť
alebo rušiť jeho základné ustanovenia.
8. Usporiadateľ preteku môţe ustanoviť viac nasadzovacích stredísk, pričom však za ich
činnosť plne zodpovedá. V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky,
uzatvárajú a otvárajú konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy. Za poriadok
a dodrţiavanie pretekového poriadku v NS je zodpovedný výcvikár a štatutári ZO CHPH. Ak
sa však nasadzovacie stredisko skladá z viacerých ZO CHPH, potom vedúceho schváli
usporiadateľ preteku.
9. Nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní
najmenej 5 (päť) pretekových druţstiev s rozdielnymi súradnicami doletu a adresou holubníka
za prítomnosti minimálne jedného zástupcu kaţdého druţstva, ktorý dovŕšil 15. rok ţivota, od
začiatku nasadzovania holubov. Päť účastníkov preteku, napísaných v hlavičkách kontrolných
listov musí byť prítomných počas celého nasadzovania a naloţenia holubov do prepravného
auta aţ po jeho odchod z NS. Pokiaľ by sa preteku nezúčastnilo 5 chovateľov, musia sa dve
pripadne viac stredísk spojiť. V takom prípade musí byť kaţdá komisia zloţená zo zástupcov
zainteresovaných stredísk.
9. Usporiadateľ pretekov pri vytváraní NS stanoví pre ktorých účastníkov preteku je
nasadzovacie stredisko vytvorené i systém spájania nasadzovacích stredísk.
10. Komisie, vytvorené pre organizovanie pretekov poštových holubov - nasadzovacia,
zatváracia a otváracia - musia byť štvorčlenné a zostavené z členov SZ CHPH s vekom
minimálne 15 rokov.
11. Miesta štartov holubov a súradnice miesta štartu musia byť schválené národným zväzom
chovateľov poštových holubov krajiny, z ktorej sa koná štart holubov.
12. Organizátor preteku určí trojčlennú komisiu (ďalej jury) a menuje vedúceho komisie.
Táto komisia je poverená operatívnym riadením pretekov športovo-technických zmien –
vyradením chovateľa, vyradením holubov, zistením uletenia holubov počas prepravy,
neprimeraným náskokom v priebehu pretekov.
Trvale rozhodnutie jury je podmienené dodatočným schválením výboru OZ CHPH
(organizátora preteku).

HLAVA II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Pretekov sa má právo zúčastniť kaţdý člen SZ CHPH pod svojím menom, adresou
holubníka a súradnicami holubníka, prípadne uvedeným názvom v evidencii ZO CHPH.
Usporiadateľ zabezpečí, aby na pretek boli nasadzované holuby, s neporušenou rodovou
obrúčkou, od ktorých má chovateľ vlastnícky preukaz, prípadne iný doklad o vlastníctve od
pôvodného majiteľa.
2. V prípade, ţe dvaja a viacerí chovatelia budú tvoriť jednu evidenciu a spoločne lietajú z
dvoch a viacerých holubníkov, bude sa pre zostavenie výsledkov (výpočet) všetkým holubom,
ktoré nasadili na preteky, počítať najkratšiu vzdialenosť doletu na ich holubník. Chovatelia sa
môţu spájať len za podmienky, ţe súradnicová vzdialenosť holubníkov nepresiahne jeden
kilometer.
3. Holub môţe byť nasadený na pretek v tom istom roku len u jedného chovateľa. Chovateľ sa
však môţe zúčastniť pretekov u viacerých usporiadateľov za podmienok nimi vydaného
štatútu pretekov. S holubmi chovateľa, ktorý ukončil členstvo podľa § 8 ods. 6 prípadne
ktorému bol udelený zákaz pretekania alebo vylúčenie, môţe pretekať iný chovateľ iba v
prípade, ak holuby kúpil alebo získal darom a premiestnil ich na svoj vlastný holubník a to v
okruhu viac ako tisíc metrov od pôvodného holubníka. Z pôvodného miesta, t. j. z holubníka
chovateľa, ktorý ukončil členstvo a potrestaného chovateľa, nemôţu pretekať holuby počas
celej doby trvania zákazu pretekania.
4. Usporiadateľ preteku môţe z dopravnej súpravy vypúšťať holuby na dvoch miestach. V
rôznom čase iba za predpokladu, ţe sú nakošované zvlášť v aute a zvlášť v prívese. Z jedného
miesta musí z jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase.
5. Konštatovať holuby z kaţdého preteku je moţné aţ do otvorenia hodín. Nasadzovacie
stredisko má právo preteky predĺţiť o potrebnú dobu, t. j. posunúť konečné otvorenie o jeden i
viac dní, avšak musí toto rozhodnutie včas oznámiť zúčastneným chovateľom a
usporiadateľovi preteku. Usporiadateľ alebo kontrolný orgán, prípadne vyššie organizačné
zloţky SZ CHPH, majú právo ţiadať hlásenie o dolete holubov a vykonávať kontrolu
doletených holubov na holubníku z toho ktorého preteku.
6. Usporiadateľ preteku musí mať ku kaţdému preteku vystavený protokol na predpísanom
tlačive o štarte holubov, ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu delegovaným štartérom.
Protokol musí obsahovať tieto údaje: miesto vypustenia holubov, dátum a čas štartu,
súradnice miesta štartu, kontakt na štartéra (meno a tel. číslo), počasie v mieste štartu, počet
nasadených holubov, počet chovateľov - účastníkov preteku, meno vodiča a sprievodcu (**),
prípadne iné údaje - závaţné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu a
pečiatku s podpisom delegovaného štartéra.
Protokol o štarte musí byť odoslaný najneskôr do piatich dní po štarte na sekretariát SZ
CHPH. Toto ustanovenie platí i pre zahraničné preteky.
7. Usporiadateľ preteku musí čas a miesto štartu holubov z kaţdého preteku zverejniť na
internetovej stránke SZ CHPH – www.mypigeons.eu do 1 hodiny od štartu. V prípade
poruchy internetu na sekretariát Zväzu alebo predsedovi pretekovej komisie alebo predsedovi
ÚKK.
8. Potvrdzovanie protokolu o štarte v prípade nedostavenia sa štartéra je povolené vzájomne
za dodrţania podmienok – spoločného preteku sa zúčastnia 2 a viac OZ so samostatnými

dopravnými prostriedkami, spoločný pretek – miesto a čas štartu. V takomto prípade je
nevyhnutné uviesť na protokol o štarte príčinu a túto skutočnosť do 1 hodiny aj zverejniť na
webstránke SZ CHPH alebo oznámiť predsedovi pretekovej komisie alebo predsedovi ÚKK.
9. Usporiadateľ preteku musí na kaţdý pretek vyslať zodpovedné osoby – vodič a sprievodca,
ani jeden nesmie byť účastník preteku, ktorí majú príslušné oprávnenie na prepravu holubov.
10. Kaţdú zmenu preteku (miesta štartu) musí usporiadateľ preteku nahlásiť do 1(jednej)
hodiny po štarte holubov zverejniť na webstránke SZ CHPH a predsedovi pretekovej komisie
alebo prezidentovi SZ CHPH.
11. Z jedného vypúšťacieho miesta sa môţe pouţiť v jednom roku iba jedna súradnica štartu.
V prípade posunu auta z miesta štartu so súhlasom štartéra z objektívnych príčin (podmočená
pôda, porast obilia, ...) uviesť štartovacie miesto ako núdzové – v hlavičke preteku doplniť
poznámku napr. Přerov – východ. Pre výpočet vzdialenosti je povinný výpočtár pouţiť nové
súradnice, ktoré budú uvedené v protokole o štarte a túto situáciu zmeny súradníc do 1 hodiny
od štartu holubov zverejniť na webstránke SZ CHPH alebo nahlásiť predsedovi pretekovej
komisie SZ alebo predsedovi ÚKK.

HLAVA III.
KRÚŢKOVANIE HOLUBOV NA PRETEKY
1. Krúţkovacia komisia musí byť trojčlenná, pričom môţe v nej pracovať maximálne 1 člen
vo veku do 15 rokov. Vedúci zodpovedá za prácu celej komisie - za správne a úplné
vyplnenie a odovzdanie kontrolných listov a naplnenie transportných košov alebo boxov. Za
prácu všetkých krúţkovacích komisií zodpovedá vedúci nasadzovacieho strediska, ktorý
krúţkovacie komisie určuje. Člen komisie nesmie byť v príbuzenskom vzťahu prvého stupňa
s vlastníkom holubov.
2. Pre jednotlivé preteky musí nasadzovacie stredisko pouţívať pretekové gumičky, ktoré dal
vyrobiť Zväz. V prípade chybného zapísania čísla pretekovej gumičky či rodového krúţku,
bude holub vyradený z preteku. Pouţité gumičky i nové gumičky pripravené na preteky musia
byť uskladnené v nasadzovacom stredisku. Gumičky sa po pouţití v preteku uchovávajú jeden
rok.
3. V kontrolných listoch a v pretekovej dokumentácii nie je dovolené prepisovanie čísiel.
Chybný zápis, zistený priamo pri krúţkovaní, sa musí prečiarknuť a napísať do nového
riadku, v nevyhnutnom prípade nadpísať a v poznámke uviesť, kto opravu vykonal (podpis).
Pod posledný zápis kontrolného listu napíše komisia súčet všetkých nasadených holubov
chovateľa a ukončí podčiarknutím. Takto vyplnený kontrolný list podpíšu traja členovia
krúţkovacej komisie s uvedením ich čitateľných mien a priezvisk, majiteľ holubov alebo
poverený zástupca. Chybné zápisy v kontrolnom liste je moţné opraviť len do doby odoslania
holubov na pretek.
4. Je neprípustné, aby chovateľ pri košovaní (nasadzovaní) vlastného holuba drţal, zapisoval,
krúţkoval a hlásil jeho číslo. Chovateľ má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom
liste. Preteková gumička musí byť na rodovej obrúčke. Komisia zodpovedá za donášku
holubov do boxov.

5. V súlade s pretekovým poriadkom musí byť celá činnosť organizovaná prehľadne tak, aby
bola uľahčená kontrola. Napríklad pri nasadzovaní holubov je potrebné vymedziť priestor pre
prácu komisií, pre prázdne a naplnené koše a pre čakajúcich chovateľov.
6. Originál a prvá kópia kontrolného listu zostáva v nasadzovacom stredisku zapečatená spolu
s hrebeňmi od gumičiek.
7. Kontrolné listy a protokol o krúţkovaní – musia byť uloţené v zalepenej obálke s pečiatkou
a 3 podpismi na prelepenom mieste (ved. NS + 2 účastníci preteku) za celé nasadzovacie
stredisko odovzdať sprievodcovi - vedúcemu osádky auta pri zbere holubov na pretek. Tieto
kópie musí mať osádka auta u seba aţ do miesta štartu. Po vykonaní štartu ich odovzdá
usporiadateľovi preteku za účelom vykonania kontroly. V prípade otvorenia obálky sa musí
urobiť protokol o otvorení obálky. Neodovzdanie kópií sprievodcovi pred pretekom - pri
zbere, má za následok vyradenie z preteku. Osádka auta musí mať u seba aj rozdeľovník
boxov podľa organizácií.
8. Zároveň s čitateľnou kópiou kontrolného listu je osádke - sprievodcovi odovzdaný aj
protokol o krúţkovaní holubov.
9. Majiteľ je zodpovedný za zdravotný stav nasadených holubov na pretek. Nasadzovacia
komisia je povinná viditeľne choré holuby nepripustiť na pretek. Potvrdenie o zdravotnom
stave holubov je nutné ţiadať od jednotlivých chovateľov v tom prípade, ak je podozrenie z
ochorenia holubov, ktoré majú byť nasadené na pretek. U nasadených holubov nesmú byť
pouţité prípravky s obsahom zakázaných látok.
10. V mieste krúţkovania s nakrúţkovanými holubmi na pretek sa môţe manipulovať len so
súhlasom vedúceho nasadzovacieho strediska a v prípade kontroly, kontrolou poverené
orgány. Za skladovanie, evidovanie a vydávanie gumičiek zodpovedá vedúci nasadzovacieho
strediska.
11. Transportné koše musia byť riadne vybavené a pred nasadzovaním uzamknuté alebo
zabezpečené iným spôsobom.
12. Pre prevádzku špeciálnych upravených áut si vydáva doplňujúce pokyny usporiadateľ
pretekov, ktorý vozidlo vlastní alebo pouţíva.
13. Prepravné boxy musia byť pred nasadením zaplombované a odplombujú sa aţ pri príprave
holubov na štart za účasti štartéra.
14. Nakrúţkované holuby sa môţu prepravovať len v riadne zaplombovaných prepravných
boxoch, ktoré idú na miesto štartu bez moţnosti prístupu k holubom za účasti piatich
účastníkov preteku. Z nasadenými holubmi nie je povolená manipulácia.
15. Na preteky PH, ktoré sú zaradené do súťaţí FCI a SZ CHPH môţu byť v prepravnom aute
prepravované iba holuby s pretekovým krúţkom riadne zapísaným v kontrolnom liste
chovateľa. Je neprípustné, aby sa na tieto preteky prepravovali holuby, ktoré sa nezúčastňujú
preteku a bez pretekového označenia.

HLAVA IV.
UZATVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN
1. V pretekovej sezóne sa na plombovanie konštatovacich hodín povoľuje pouţívať olovené i
plastikové plomby a originálny plombovací drôt. Neplnenie tohto nariadenia sa bude
povaţovať za porušenie pretekového poriadku a bude mať za následok vylúčenie
konštatovaných holubov z preteku.
2. Štvorčlennú uzatváraciu komisiu (Poz. ako aj nasadzovaciu) menuje na začiatku
nasadzovania holubov v NS vedúci nasadzovacieho strediska. Ak v NS nasadzujú holuby
členovia dvoch ZO CHPH, do uzatváracej komisie musia byť menovaní zástupcovia obidvoch
ZO CHPH. V prípade, ţe spoločne nasadzujú holuby členovia dvoch a viacerých NS
v jednom NS, uzatváraciu i nasadzovacie komisie menuje vedúci NS, na ktorého mieste sa
nasadzovanie holubov koná.
3. Uzatváracej štvorčlennej komisii, pracujúcej v nasadzovacom stredisku, musí byť
odovzdaných najmenej päť hodín vrátané elektronických konštatovacích systémov, riadne
pripravených a to za prítomnosti najmenej piatich chovateľov - účastníkov preteku.
4. Dobu uzatvárania hodín určuje a schvaľuje vopred usporiadateľ preteku na základe návrhov
nasadzovacích stredísk a táto skutočnosť musí byť uvedená v predpretekovej dokumentácii.
Hodiny musia byť spustené do chodu podľa časového znamenia.
5. Uzatváracia komisia je povinná hodiny pred uzatvorením skontrolovať. Dorazník musí byť
bezpodmienečne v zadnej polohe hodinového stroja a konštatovací kotúč sa musí dať voľne
stiahnuť z hriadeľa. Páska musí byť potvrdená podpismi troch členov komisie, vyznačená
dátumom a miestom preteku a opatrená pečiatkou nasadzovacieho strediska - ZO CHPH.
Ručička označujúca dni musí byť nastavená na najvyššie číslo. V prípade chybného
nastavenia dňa rozhodne o uznaní pásky usporiadateľ preteku.
6. Hodiny, ktoré sa nedajú spustiť po zaplombovaní kontrolným uzatváracím odtlačkom,
musia byť spustené, otvorené komisiou, prekontrolované a zaplombované. Hodiny, ktoré
neoznačujú dni, sú pre pretek nepouţiteľné.
7. Po vykonaní uzatváracieho odtlačku urobí komisia pootočenie kľúčikom, t. j. potiahne
pásku vo všetkých hodinách.
8. O uzatvorení hodín musí byť spísaný protokol, obsahujúci potrebné údaje, ako: čísla hodín,
u koho budú počas preteku a číslo prvej dutinky zistenej kontrolou. O kaţdom ďalšom
dodatočnom uzatvorení hodín alebo ich úprave, sa musí urobiť zápis.
9. V mimoriadnych, zdôvodnených prípadoch, môţe uzatváracia komisia uzatvoriť donesené
hodiny i po určenej uzatváracej hodine, o čom urobí zápis (jedná sa o mimoriadne, havarijné
situácie, nezavinené chovateľom).
10. Konštatovať je moţné len toľko holubov, aby bolo moţné vykonať posledný kontrolný
otvárací odtlačok.
11. Dodatočné uzatvorenie hodín a hodín v havarijnom stave musí byť vykonané v celú
hodinu alebo polhodinu. Spolu s uzatváracím odtlačkom dodatočne uzatvorených hodín musí
byť vykonaný odtlačok v iných, riadne uzatvorených hodinách. Táto okolnosť musí byť
riadne uvedená v protokole s označením oboch hodín (číslo hodín, majiteľ, príslušné dutinky)
a musia byť splnené ustanovenia odst. 4 aţ 6 tejto hlavy. Toto ustanovenie platí, keď sú
hodiny dodatočne uzatvorené v zmysle odst. 9 tejto hlavy, a uzatváracia komisia je ešte

prítomná. V prípade predčasného spustenia hodín (mimo spoločného spustenia) uzatváracia
komisia zlikviduje spustený odtlačok a hodiny sa spustia podľa bodu č. 9, hlava IV.

HLAVA V.
KONŠTATOVANIE HOLUBOV
1. Na pretek je moţné pouţívať iba konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie
systémy, kde sa dolety konštatovaných holubov dajú trvalo zdokumentovať.
2. Konštatovanie do viacerých hodín súčasne je povolené. Je moţné súčasne pouţiť dva
systémy konštatovania - konštatovacie hodiny a elektronický konštatovací systém.
3. Do jednej tuby sa môţe konštatovať len jeden holub resp. gumová obrúčka. Tuby s
konštatovanou pretekovou gumovou obrúčkou musia byť vhodené do hodín hore dnom. Tuba
vloţená s gumovou obrúčkou otvorom hore (otvorená) sa nevyraďuje, ale sa uzná s časom
nasledujúceho správne konštatovaného holuba.
4. Do štyroch hodín po konštatovaní holuba je chovateľ povinný mať k dispozícii
konštatované holuby za účelom preukázania sa kontrolným orgánom. Ak sa vyskytnú
pochybnosti o dolete holuba alebo spôsobe konštatovania, je vedúci pretekovej komisie
(výcvikár) povinný okamţite začať šetrenie, hodiny od chovateľa prevziať a s pretekovou
komisiou celý prípad vyšetriť.
5. Ak sa hodiny zastavia počas preteku, nesmú sa otvoriť, ale chovateľ má moţnosť urobiť s
inými riadne uzatvorenými hodinami kontrolný odtlačok s vloţením písomnej správy o tejto
činnosti do tuby idúcich hodín. Rozdiel času oboch týchto hodín sa pripočíta k času doletu
kaţdého holuba konštatovaného v zastavených hodinách. Ak trval pretek viac dní a medzi
tým bol uskutočnený spoločný kontrolný odtlačok (viď odst. 8 tejto hlavy), potom sa k časom
konštatovaných holubov v zastavených hodinách pred spoločným kontrolným odtlačkom
rozdiel nepripočítava.
6. Hodiny zastavené alebo s pretrhnutou páskou pred pretekom, ak v nich nebol konštatovaný
holub, môţu byť znovu uzatvorené za podmienok ods. 7 a 8 hlavy IV. Takéto havarijné
hodiny sa môţu spustiť so spoločným odtlačkom s inými idúcimi a riadne uzatvorenými
hodinami. V takomto prípade zostáva v hodinách pôvodná páska a dňová ručička sa nastavuje
podľa súčasného času - stavu. Toto sa dá vykonať iba vtedy, ak si nasadzovacie stredisko
určilo komisiu, ktorá je oprávnená manipulovať s hodinami počas preteku. Musia však byť
dodrţané všetky ostatné ustanovenia pre uzatváranie hodín.
7. Usporiadateľ preteku - môţe nariadiť plombovanie hodín vo výnimočných prípadoch aj
medzi pretekmi (pokiaľ majú chovatelia hodiny doma).
8. V prípade, ţe hodiny po vykonaní spoločného kontrolného odtlačku ešte do otvorenia
zastanú, platia všetky konštatované časy, ktoré boli vykonané pred uskutočnením spoločného
kontrolného odtlačku.

HLAVA VI.
OTVÁRANIE HODÍN
l. Dobu otvárania najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov
stanovuje, resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho strediska usporiadateľ preteku. V prípade

konania viacerých pretekov u rôznych organizátorov pretekov je otváranie platné za
dodrţania podmienok: otvárania sa musí zúčastniť najmenej päť chovateľov, zástupcovia
zúčastnených druţstiev, minimálne 4 (štyria), ktorí dovŕšili 18. rok ţivota. Účastník
nasadzovania holubov u iného organizátora preteku nesmie byť diskriminovaný pri otváraní
hodín. Hodiny prinesené na otváranie po stanovenej dobe v mimoriadnych zdôvodnených
prípadoch, môţe otváracia komisia (pokiaľ je ešte prítomná) otvoriť, o čom urobí zápis (ide o
mimoriadne - havarijné situácie, nezavinené chovateľom). V takomto prípade je potrebné
vykonať kontrolný odtlačok podľa časového signálu, kvôli zisteniu rozchodu hodín. Chovateľ
nesmie v ţiadnom prípade otvoriť hodiny, ktoré uzatvorila komisia. V opačnom prípade je z
preteku vyradený. Chovateľovi, ktorý pouţíva v jednom preteku viacero hodín, musia byť
všetky hodiny vyhodnotené i v tom prípade, ak do nich nebolo konštatované, v opačnom
prípade je z preteku vyradený.
2. Otváraciu komisiu určí vedúci nasadzovacieho strediska. Je neprípustné, aby chovateľ
pracoval v komisii, ktorá otvára hodiny, v ktorých má konštatované holuby. Komisiou
vyhodnotené dokumenty musia byť podpísané jej členmi s uvedením ich čitateľných mien a
priezvisk.
3. Na pokyn vedúceho otváracej komisie vykonajú prítomní členovia otvárací odtlačok podľa
časového znamenia a potiahnu pásku pootočením kľúčika. Po otvorení hodín bude kontrolná
otváracia dierka za otváracím odtlačkom alebo v ňom. U nových typov hodín musí byť
otváracie označenie uvedené podobne. Ak nebude dierka (označenie) na páske zreteľná, bude
páska vyradená. Po prekontrolovaní všetkých hodín a plomb, môţu otváracie komisie začať
pracovať. Komisia doplní kontrolný list údajmi o prílete holubov a rozchode hodín v
príslušných rubrikách.
4. Vyhodnotené musia byť všetky odtlačky na páske. Ku kaţdému odtlačku konštatovaného
holuba napíše komisia číslo tuby, vyhodnotenie času, dňa, číslo holuba, číslo gumovej
obrúčky a meno majiteľa holuba, ak do hodín konštatovalo viac chovateľov. Pri dvojpreteku
musí byť vypísané aj miesto štartu holuba. Zloţená páska musí byť označená miestom preteku
a menami majiteľov konštatovaných holubov. Kontrolné listy a pásku podpisuje celá komisia
pod nápisom "OTVÁRACIA KOMISIA".
5. Chyby, pre ktoré nemôţe byť páska uznaná sú: nečitateľné odtlačky, neviditeľné alebo
chýbajúce dierky, dierky medzi odtlačkami, uvoľnené raziace ručičky hodín a všetky stopy po
nedovolenej manipulácii, ako i chýbajúce údaje vyplývajúce z bodu č. 4 hlava VI.
6. V prípade nečitateľného odtlačku sa pre vyhodnotenie pouţije čas nasledujúceho
čitateľného odtlačku.
7. V prípade poruchy, ktorá znemoţňuje vykonávanie kontrolného otváracieho odtlačku
(natrhnutá páska, plné hodiny, mechanická chyba atď.) urobí otváracia komisia pred
kontrolným odtlačkom pootočenie kľúčikom, otvorenie hodín, kontrolu a úpravu poruchy a
ďalšie uzatvorenie hodín, avšak za predpokladu, ţe pri otvorení bude viditeľná otváracia
dierka (označenie). Všetky tieto okolnosti sa zapíšu na pásku k podpisom otváracej komisie.
Hodiny, u ktorých sa nedá pred úpravou pootočiť kľúčikom a páskou, na ktorej by mala byť
otváracia dierka, musia byť vyradené.
8. Usporiadateľovi sa doporučuje nariadiť otváranie hodín v deň konania preteku.
9. Po otvorení konštatovacích hodín a po vykonaní zápisov o dolete holubov sa musí rozdeliť
originál a kópia kontrolného listu, pričom kópia kontrolného listu nesmie byť uloţená u
spracovateľa výpočtov. U spracovateľa výpočtov zostáva originál kontrolného listu, pásky z
hodín sa po vyhodnotení zapečatia do obálky s označením preteku a zostanú uloţené na
mieste, ktoré určí usporiadateľ aţ do prípadnej kontroly či odoslania nadriadenému orgánu.

10. Pásky z digitálnych hodín musia byť označené a doplnené ihneď po vyhodnotení tak ako
je tomu na páskach z mechanických hodín. Pásky z hodín, na ktoré by sa potrebné údaje
nevošli, sa nalepia na formát A4 a vedľa odtlačkov doplnia.

HLAVA VII.
VÝPOČET A ZOSTAVENIE VÝSLEDKOV
1. Usporiadateľ preteku ZO, ŠP, VS, OZ CHPH, región resp. športový klub zabezpečí
výpočet a zostavenie výsledkov podľa poradia rýchlosti v metroch za minútu v rámci účasti
na preteku. Vyhodnocuje sa poradie 20 % víťazov z celkového počtu nasadených holubov na
pretek.
2. Pri poklese rýchlosti pod 750 m/min môţe usporiadateľ preteku vyhodnotiť poradie
holubov podľa absolútnych časov doletu (časy zaznamenané na páske).
3. Rozchod hodín pri meškaní sa pripočítava k dobe letu holubov a ak hodiny nadbiehajú,
holubom sa započíta čas zaznamenaný konštatovacími hodinami. Maximálny povolený
rozchod hodín je 30 minút za 24 hodín.
4. Mŕtva doba pri doletoch v letnom čase je od 22.00 do 04.00 hod.
stredoeurópsky čas 21.00 do 04.00 hod
5. Pretekové výsledky musia byť zostavené nasledovne :
A/ zoradenie holubov sa môţe urobiť podľa zostupnej rýchlosti resp. vzostupného
absolútneho času doletu.
B/ alebo sa urobí zoradenie holubov podľa rýchlosti resp. času, ale chovateľ za svojím prvým
umiestneným holubom má uvedené všetky ďalšie umiestnené holuby v 20 %
C/ môţe sa pouţiť alternatíva B/, ale chovatelia sú zoradení podľa príslušnosti k ZO CHPH
Vo všetkých pretekoch musia byť v pretekových výsledkoch pri chovateľovi uvedené tieto
náleţitosti:
┌────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────────┬───────────┬─────────┬
─────────┬───────────┐
│Poradie │meno chovateľa │ZO CHPH │ km
│ nasadil │ č. rod.
│ pohlavie│
rýchlosť│ koeficient│
│
│
│
│
│ umiestnil│ obrúčky
│
│
│
│
├────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┼
─────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ l.
│Kraus Ján
│Žakovce │358,98│
30/12 │ SK12-0304-25│
H
│
1.285,13│
O.345
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

6. H l a v i č k a preteku musí obsahovať :
a/ názov preteku, dátum konania, čas štartu a súradnice miesta štartu
b/ označenie usporiadateľa preteku a vydavateľa výsledkov
c/ označenie súťaţí, do ktorých je pretek zaradený

d/ rozpätie v km (najkratšia a najdlhšia vzdialenosť v ZO, VS, ŠP, OZ, ŠK a pod.)
e/ dátum čas doletu a rýchlosť prvého a posledného holuba v 20 %
f/ údaje o počasí (v mieste štartu, na trati, prípadne v ďalších dňoch preteku)
g/ všetky základné organizácie, nasadzovacie strediská, resp. iné organizačné zloţky
zúčastnené v preteku
h/ počet umiestnených holubov v preteku
7. Kaţdá strana pretekových výsledkov musí byť označená poradovým číslom a názvom
preteku.
8. Všetky pretekové doklady sa uschovávajú ako dokumentácia počas dvoch rokov.
9. Usporiadateľ pretekov je povinný dodať všetky druhy výsledkov na sekretariát
Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov do 31. októbra beţného roka. Výsledky
musia byť dodané vo forme knihy alebo v elektronickej forme na vhodnom dátovom nosiči.
Pri zistení chyby v pretekových výsledkoch je usporiadateľ povinný vydať nové (opravené)
výsledky v kniţnej alebo v elektronickej forme na vhodnom dátovom nosiči.
10. Ak bude chovateľ z preteku vyradený z akéhokoľvek dôvodu, o tento počet vyradených
holubov sa nezniţuje celkový počet nasadených holubov. Vyradený chovateľ nesmie byť
uvedený v ţiadnych výsledkoch vydaných z dotyčného preteku usporiadateľom preteku.
11. Pri rovnosti rýchlosti viacerých holubov bude pridelený koeficient a poradie rovnaké pre
všetky holuby.
12. V z o r hlavičky preteku :
CHRUDIM
Pretek konaný dňa: 21. mája 2014 Štart: 06.00 hodín
Súradnice: 49:57:00/15:48:00
Usporiadateľ preteku: ZO CHPH Prešov, OZ CHPH Prešov, VS CHPH Prešov
Spracovateľ pretekových výsledkov: ZO – ŠP - VS - OZ CHPH Prešov
Pretek je zaradený do súťaţe o majstrovstvo: ZO, ŠP, VS, OZ Prešov
Rozpätie km v rámci ZO: 355,28 - 363,20
ŠP: 321,25 – 375,26
VS: 355,28 - 384,67
OZ: 321,67 - 398,67
Počasie v mieste štartu: pekne teplo, 2OoC, neskôr na trase miestami mrholenie
Prvý holub doletel: dňa 21. 05. 2000 o 10:30,09 hod. rýchlosťou 1.285,13 m/min
Posledný holub doletel: dňa 21. 05. 2000 o 11:00,34 hod. rýchlosťou 1.145,88 m/min
Účasť v preteku : ZO CHPH počet chovateľov počet holubov
___________________________________________
Prešov
8
80
Solivar
9
105
Lemešany
9
77
------------------------------------------VS Prešov 26
262
20 % víťazov = 52 holubov

HLAVA VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pretekové výsledky slúţia ako predpísaná dokumentácia pre výstavy a súťaţe.
2. Na pretek môţu byť prepravované holuby iba s pretekovými gumičkami, distribuovanými
SZ CHPH a riadne zaevidovanými v kontrolnom liste a elektronickými krúţkami s
plávajúcim kódom.
3. Ak usporiadateľ poruší pretekový poriadok je pretek neplatný. Úmyselné hrubé porušenie
pretekového poriadku je disciplinárnym priestupkom.
Športový priestupok nie je
disciplinárnym priestupkom.
4. Chovatelia organizovaní v SZ CHPH môţu pretekať a vyhodnocovať výsledky so
zahraničnými organizáciami (zväzmi), ktoré sú členmi FCI pri splnení vnútrozväzových
noriem SZ CHPH.
5. Elektronický konštatovací systém môţe pouţívať aj jeden člen nasadzovacieho strediska.
Jeden terminál je povaţovaný za jedny hodiny.
6. Pouţívanie elektronických konštatovacích systémov a konštatovacích hodín na digitálnom
princípe konštatovania musí byť schválené prezídiom SZ CHPH. Rozhodnutie sa vydá na
základe ţiadosti a priloţeného úradne overeného prekladu o spôsobe jeho pouţívania. Ţiadosť
o zaregistrovanie nového systému musia ţiadatelia predloţiť najneskôr do 28. februára
beţného roku. Vykonávacie predpisy pre poţívanie elektronických systémov tvoria prílohu
tohto pretekového poriadku.
7. Doping u nasadzovaných holubov na pretek je zakázaný. Chovateľ je povinný umoţniť
dopingovú kontrolu v rozsahu a termíne, určenom kontrolným orgánom.
Náklady spojené s pozitívnym nálezom hradí chovateľ.
Zoznam zakázaných skupín látok :
a) glukokortikoidy - hormóny kôry nadobličiek
b) gnabolické steroidy - tzv. sexuálne hormóny muţské, ţenské (androgény,
esterogény)
c) getaagonistémy
d) gesteroidné antiflogistiká - nehormonálne prípravky proti bolestiam a zápalom
e) granssubstancie - pseudosubstancie, zmes chemických látok, v ktorých niektoré
zakrývajú hore spomínané zakázané látky resp. látku.
8. Odmietnutie podrobiť poštové holuby antidopingovej kontrole je dôvodom na vyradenie
chovateľa – majiteľa holubov z celej pretekovej sezóny.
9. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – preteková komisia SZ CHPH je
kaţdoročne oprávnená vydávať smernicu k pretekovej činnosti na príslušný rok do 31. marca,
ktorej ustanovenia sú záväzné pre všetkých organizátorov pretekov poštových holubov.
Prílohy: Vykonávacie predpisy EKS: TAURIS, TIPES, ATIS-BENZING, BRICON, MEGA,
VIZION.

Novelizovaný Pretekový poriadok Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov bol
schválený VZ SZ CHPH dňa 21. 11. 2015. Týmto stráca platnosť doterajší pretekový
poriadok, schválený dňa 01. 03. 2014 VZ SZ CHPH. Pretekový poriadok nadobúda účinnosť
dňa 22. 11. 2015.
RNDr. Daniel Dudzik v. r.
prezident SZ CHPH

Vykonávacie predpisy
Elektronické konštatovacie systémy /EKS/ a práca s nimi
1. SZCHPH umoţňuje pouţiť na konštatovanie poštových holubov na všetkých úrovniach a
súťaţiach poštových holubov v Slovenskej republike nasledujúce systémy:
a) Atis – Benzing
b) Bricon
c) Mega
d) Tauris
e) Tipes
f) Vizion
2. Všetky EKS, ktoré sú schválené SZ CHPH, musia mať návod na obsluhu zariadenia v
slovenskom alebo českom jazyku.
3. Chovateľ, ktorý si kúpil jeden z vyššie uvedených systémov ako prvý v ZO CHPH, je
povinný predloţiť usporiadateľovi preteku, u ktorého vykonáva pretekovú činnosť, návod na
obsluhu daného systému v slovenskom alebo českom jazyku.
4. Priradenie čipov holubov môţe vykonávať len osoba na to vyškolená a registrovaná na
sekretariáte SZ CHPH, ktorá po pridelení čipov môţe 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.
5. Protokol sa vytvorí v troch exemplároch, pričom jedna kópia ostáva chovateľovi (teamu),
druhá kópia ostáva v ZO a tretia kópia sa zasiela na výcvikárovi usporiadateľa preteku - OZ
CHPH.
6. V prípade poškodenia alebo straty čipu môţe chovateľ poţiadať o priradenie nového čipu
holubovi (dodatočné priraďovanie). Dodatočné priraďovanie môţe vykonať osoba oprávnená
a registrovaná na túto činnosť, resp. nasadzovacia komisia pred nasadzovaním holubov alebo
v jeho priebehu. Protokol o dodatočnom priraďovaní musí byť zástupcovi organizátora
preteku odoslaný pred štartom holubov. Najčastejšie v samostatnej obálke s pretekovou
dokumentáciou, ktorá sa vkladá do prepravného auta po nasadení holubov.
7. Po ukončení sezóny môţu byť čipy priradené iným poštovým holubom.
8. Nasadzovanie holubov vykonávajú traja členovia štvorčlennej nasadzovacej komisie.
Nasadzovacia komisia pred zapojením systému musí skontrolovať správnosť zapojenia EKS a
nastaviť presný čas, buď pomocou frankfurtského času alebo GPS. U GPS sa nesmie
zabudnúť na nastavenie presného časového pásma pre našu krajinu. Pred začiatkom
nasadzovania sa musí odkontrolovať správnosť reálneho času, ktorý je základnou
podmienkou presného konštatovania. Pri zle nastavenom čase a neodkontrolovaní protokolov
o nasadení je dané nasadzovanie neplatné.

9. Nasadzovanie a vyhodnotenie pretekov sa môţe konať iba v nasadzovacích strediskách
ustanovených organizátorom preteku. Majiteľ holuba môţe vybrať holuba z klietky a podať
ho členovi nasadzovacej komisie, ktorý priloţí holuba na nasadzovaciu jednotku a ďalší člen
porovná správnosť rodového krúţku s číslom na nasadzovacej jednotke. Po odkontrolovaní
správnosti čipu a rodového krúţku a zaregistrovaní holuba na pretek, jeden z členov komisie,
vloţí holuba do určeného prepravného koša.
10. V prípade zistenia nezhody čipu a rodového krúţku pri nasadzovaní holubov,
nasadzovacia komisia nesmie holuba s pôvodným čipom pripustiť na pretek. Môţe mu
dodatočne prideliť iný čip, alebo po súhlase majiteľa môţe byť holub nasadený na pretek
s pretekovou gumičkou, zapísaný v kontrolnom a môţe byť konštatovaný v mechanických
hodinách. Táto skutočnosť musí byť uvedená v protokole o nasadzovaní holubov.
11. 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
vloţí do obálky do auta prepravného vozidla a štvrtý je súčasťou dokumentácie pre výpočtára
výsledkov.
12. Do protokolov nie je prípustné dopisovať ţiadne zmeny. Výnimkou je zmena miesta štartu
a dátumu preteku, prípadné iné zmeny, ktoré musí svojím podpisom potvrdiť nasadzovacia
komisia.
13. Prvé holuby priloţené na nasadzovaciu jednotku sú povaţované za tipované (ak
usporiadateľ nepouţíva evidenciu holubov). Výnimočne môţe byť tipovanie upravené, ak
chovateľ súčasne pouţíva EKS a mechanické konštatovacie hodiny. V takomto prípade musí
byť v protokole jasne uvedené, ktoré holuby budú tipované.
14. Vyhodnotenie preteku vykoná trojčlenná otváracia komisia, ktorá skontroluje správnosť
času /frankfurtský čas, GPS/ a vytlačí protokol o prílete holubov. Tento protokol nahrádza
pásku z beţných mechanických hodín. Protokol musí byť podpísaný trojčlennou komisiou
a účastníkom preteku. V protokole je neprípustné vykonať akékoľvek zmeny. Výnimkou je
zmena miesta štartu a dátumu preteku, prípadné iné zmeny, ktoré musí svojim podpisom
potvrdiť nasadzovacia komisia.
15. Maximálny rozchod času na EKS pre uznanie platnosti preteku je 30 minút.
16. V prípade straty dát z EKS medzi nasadzovaním a vyhodnocovaním, stráca chovateľ
nárok na vyhodnotenie a pretek nemôţe byť uznaný.
17. Počas sezóny je moţné zmeniť pouţívaný systém EKS za mechanické hodiny a naopak.
18. Všetky EKS musia mať výrobné plomby. EKS, ktoré nemajú výrobné plomby, buď od
výrobcu alebo autorizovaných predajcov, nemôţu byť pouţívané pri konštatovaní poštových
holubov.
RNDr. Daniel Dudzik v. r.
prezident SZ CHPH

Poznámky a upozornenia:
** Schválilo VZ SZ CHPH 11. 04. 2015
* K uvedenému bodu schválilo Prezídium SZ CHPH 13. 02. 2016:
Ukladá štatutárom OZ CHPH, ktoré majú VS určené podľa súradníc holubníka, aby zoznam
chovateľov jednotlivých VS zaslali spolu s Pretekovým plánom na sekretariát SZ CHPH k
zaevidovaniu.
Termín: 31.3.2016
Zodpovední: štatutári OZ CHPH

*** K organizácii pretekov schválilo VZ SZ CHPH 29. 11. 2014
7. Z jednej parcely, holubníka, súradníc môţe súťaţiť, pretekať s holubmi viacero
chovateľov, ale všetci musia pretekať v jednej OZ CHPH.
Termín: stály
Zodpovední: organizátori pretekov
8. V prípade, ţe za člena ZO CHPH je prijatý chovateľ z iného OZ CHPH, ktorý má
spoločný holubník (na identickej parcele a súradniciach) s iným chovateľom, členom iného
OZ CHPH, môţe pretekať z týchto súradníc aţ po uplynutí štyroch rokov od skončenia
členstva(súťaţenia) člena, ktorý pôvodne pretekal z týchto súradníc.
Termín: stály
Zodpovední: organizátori pretekov
10. Výbor OZ CHPH povoľuje vznik nasadzovacích stredísk. Podľa § 20, odsek 6 v plnom
rozsahu zodpovedá za dodrţiavanie Pretekového poriadku v NS.
Termín: stály
Zodpovední.: štatutári OZ CHPH
11. OZ CHPH môţe povoliť vytvorenie viacerých NS členom jednej ZO CHPH. Nemôţe
však povoliť vznik NS členom ZO CHPH v sídle kde má vytvorené NS miestna ZO CHPH.
Termín: stály
Zodpovední: štatutári OZ CHPH
RNDr. Daniel Dudzik v. r.
prezident SZ CHPH

