
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 

Národný pretek – Inter - Brusel 27.07.2019 

Propozície preteku 

1. Organizátor preteku : - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 

2. Účastníci preteku : 

Preteku sa môže zúčastniť každý člen SZ CHPH s holubmi, od ktorých má doklad o 

vlastníctve a za dodržania pretekového poriadku SZ CHPH platného od 29.11.2015. 

Na konštatovanie holubov z tohto preteku sa môžu použiť konštatovacie hodiny vyrobené po 

roku 1962. V opačnom prípade stráca nárok na ocenenie. Je vhodné mať pretek deklarovaný v 

OZ aj keď nebude počítaný do majstrovstva OZ /zjednodušenie a prenos výpočtov/.  

3. Vyhodnotenie preteku: 

Účastníci preteku budú vyhodnotení v celkových výsledkoch všetkých zúčastnených 

chovateľov ako aj podľa zadaných deklarácií.  

4. Súradnice miesta štartu: 

Miesto v Bruseli určené belgickým zväzom: 50-45-07.00; 4-31-47,00. V prípade 

zmeny a zameraní nových súradníc po štarte preteku budú ihneď dostupné na stránke 

SZ CHPH. 

5. Podmienky : 

Výsledky treba spracovať do siedmich dní od otvorenia hodín za dodržania 

podmienok PP v danom OZ CHPH výpočtármi jednotlivých OZ a výpočtovým 

programom www.mypigeons. 

Organizátor môže pre účely kontroly od OZ CHPH vyžadovať aj ďalšie doklady / kontrolné 

listy, pásky z konštatovacích hodín , protokoly , záznamy z kontroly a pod. / Po dobu štyroch 

hodín od konštatovania holuba je účastník preteku povinný mať konštatovaného holuba k 

dispozícii pre účely kontroly a preukázať ho kontrolným orgánom. OZ CHPH a účastníci 

preteku pre účely kontroly si zabezpečia nahlásenie doletených holubov  

- chovateľ do 15 minút poverenému zástupcovi OZ CHPH – v prípade konštatovania 

holuba v mŕtvej dobe 22.00 – 04.00 hod. a v prípade, že si ho chovateľ nevie umiestniť 

medzi hlásené holuby na mypigeons, nahlási dolet poverenému zástupcovi OZ do 

ukončenia 15 minúty po skončení mŕtvej doby 

- OZ CHPH nahlási prvé tri doletené holuby kontrolnému dispečingu do 15 min. od prijatia 

ich hlásenia ak ich neumiestni na mypigeons. 

http://www.mypigeons/


Hlásenie holuba obsahuje : Meno a priezvisko chovateľa , miesto doletu , číslo holuba , čas 

doletu holuba s minútovou presnosťou, pričom za včasnosť a správnosť údajov zodpovedá 

majiteľ konštatovaného holuba, účastník preteku. 

6. Koordinácia prepravy : 

Koordináciu prepravy zberu holubov na území SR a na miesto štartu zabezpečí Bc. 

Milan Pazúr, styk so štartérom bude zabezpečovať - hlavný koordinátor v zahraničí za 

SR Ing. Daniel Krajčík  

OZ CHPH ako aj jednotliví koordinátori zberu a nasadzovania s nedeklarovaným pretekom 

Brusel v OZ nahlásia do 20.6.2019 na sekretariát číslo telefónu koordinátora preteku za OZ, 

miesto nasadzovania s uvedením súradníc GPS pre prepravcu, zabezpečeného SZ CHPH, a 

poukážu finančné prostriedky na účet SZ CHPH :IBAN SK66 1111 0000 0066 1956 1001, 

v cene 2,-€/ ks, k spresneniu predpokladaného počtu nasadených holubov. Do správy pre 

prijímateľa uviesť Brusel, a do VS-variabilný symbol - číslo oblasti. 

Zber nasadených holubov sa uskutoční dňa 25.7.2019 t.j. vo štvrtok. Ukončenie zberu sa 

plánuje do 21.00 hod. Samotná preprava sa uskutoční v priebehu dňa 26.7.2019 do 21.00 hod. 

s plánovanými prestávkami na kŕmenie a napájanie. Trasa a časový harmonogram zberu 

holubov na pretek je prílohou týchto propozícií a zverejnený na stránke SZ CHPH do 

14.7.2019. 

7. Povinnosti dopravcu vo vzťahu k organizátorovi preteku : 

- po začatí zberu nasadených holubov vykonať po 8-10 hodinách kŕmenie a napájanie už 

naložených holubov, a taktiež na záver zberu od 21.00 hod. vykonať kŕmenie a napájanie 

s ponechaním vody do ranného štartu na trasu prepravy. 

- po opustení SR ich skontaktuje koordinátor a budú sa riadiť jeho pokynmi  

- podľa pokynov koordinátora dôjsť včas na miesto štartu  

8. Štart : 
Pokyn na štart vodičovi dáva po konzultácii medzi štartérom, hlavným koordinátorom 

ďalšej zúčastnenej krajiny a Ing. Krajčíkom Danielom  

- Mgr. Blahovský Milan – predseda športovej komisie SZ CHPH 

Dátum štartu - 27.7.2019 v ranných hodinách ? 

9. Informačný dispečing zabezpečujú : 

Mgr. Milan Blahovský tel.: 0905 207 742  

Ľubomír Valiček tel.: 0905 276 259  

Bc. Milan Pazúr tel. 0911 282 570 



Členovia dispečingu zhromaždia informácie o počasí v mieste štartu , po doletovej trase a 

poskytujú informácie koordinátorom pre jednotlivé regióny. Dispečing začína svoju činnosť 

25. júla 2019 po začatí zvozu. a končí až po odvolaní resp. oznámení štartu holubov. Štart 

holubov a prípadne zmeny budú priebežne zverejňované na web stránke SZ CHPH. 

10. Kontrolný dispečing : 

Každá OZ si určí jedného zástupcu, ktorý bude preberať hlásenia prvých doletených holubov 

príslušnej OZ (doletový dispečing OZ, či zo zberného miesta = koordinátor) a zverejňovať na 

stránke mypigeons. Zverejnenie na mypigeons je možné v prvom rade chovateľom, 

ktorému holub doletel. 

11. Kontroly: 

doletených holubov, kontroly pri nasadzovaní holubov a počas prepravy vykonávajú : 

 A / samostatne / aj jednotlivo / : členovia prezídia a ÚKK SZ CHPH 

 B / vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ a OZ CHPH , členovia výborov ZO a 

OZ CHPH , členovia kontrolných komisii ZO a OZ CHPH 

Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku Brusel musí byť spísaný záznam /protokol/ s 

podpismi členov SZ CHPH , ktorí kontrolu vykonali a kontrolovaných chovateľov, alebo 

príslušných funkcionárov kontrolovaných organizácií. Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou 

agendy preteku a uschovajú sa podľa príslušných predpisov. Funkcionári OZ CHPH 

povinne vykonajú kontrolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH najneskoršie do 

dvoch hodín po prílete.  

12. Ocenenie preteku :    bude vykonané na CV PH 2020 v Trenčíne. 

- 1. Cena – pohár 

- 2. Cena – pohár 

- 3. Cena – pohár 

V Stráňavách 20.5.2019 

 

Spracoval: Bc. Milan Pazúr 

Člen pretekovej komisie SZ CHPH 

    Mgr. Milan Blahovský 

     predseda pretekovej komisie  

 

         RNDr. Daniel Dudzik  

 prezident SZ CHPH 

 


