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ROZHODNUTIE PREZÍDIA SZ CHPH
Na základe uvoľnenia opatrení Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR
Prezídium SZ CHPH vydáva rozhodnutie:
1/ Pri organizácii pretekov poštových holubov sú od 27. mája 2020 všetky organizačné zložky
SZ CHPH povinné dodržiavať v plnom rozsahu Pretekový poriadok SZ CHPH.
2/ V tejto súvislosti nariaďujeme všetkým chovateľom pri nasadzovaní poštových holubov
v interiéri:
a/ Používať ochranné rúška
b/ Dodržiavať stanovené vzdialenosti medzi sebou – 2 metre
c/ Medzi súčasne pracujúcimi nasadzovacimi komisiami dodržať odstup 5 metrov
d/ Mať v NS dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk.
3/ Protokoly o štarte poštových holubov je možné naďalej zasielať v elektronickej podobe
súbežne na sekretariát SZ CHPH a predsedovi športovej komisie.
4/ Po prerokovaní predsedu športovej komisie s predstaviteľmi regiónov podľa § 13, odsek 22
Stanov SZ CHPH a v zmysle X. zjazdom schválených hlavných úloh, prezídium vydáva
upravený termínovník NP na rok 2020:
28. 6. 2020 - HILLE 1
28. 6. 2020 - GRŰNBERG 1,
28. 6. 2020 - NEUBRANDENBURG
05. 7. 2020 - GOTHA - Memoriál Juraja Kureka
12. 7. 2020 - HILLE 2
12. 7. 2020 - GRŰNBERG 2,
12. 7. 2020 - DEMMIN 1
19. 7. 2020 - HILLE 3
26. 7. 2020 - HILLE 4
26. 7. 2020 - GRŰNBERG 3,
26. 7. 2020 - DEMMIN 2
5/ Upozorňujeme na:
a/ Pretekové výsledky, ktoré nespĺňajú kritéria FCI alebo pretekového poriadku musia byť
zverejňované na stránke SZ CHPH pod čiarou a označené ako interné výsledky. Výsledky
nezverejnené v stanovenom termíne budú neplatné pre MS.
b) Pretekové výsledky slovenských chovateľov, ktoré dosiahli v spoločných súťažiach so
zahraničnými chovateľmi sú platné pre súťaže FCI.
c) Organizátor pretekov musí pri preprave holubov na preteky dodržať odporučenie EU o preprave
holubov na preteky.
d) Nasadzovacia komisia zodpovedá za dodržiavanie minimálneho času 4 sekúnd potrebného na
nasadenie a kontrolu rodových krúžkov nasadzovaných holubov.
e) Na nasadzovacom (kontrolnom) liste správnosť nasadenia holubov nasadovacou komisiou svojim
podpisom potvrdzuje účastník preteku. V prípade jeho neprítomnosti, alebo ak nemá účastník
preteku 15 rokov, správnosť nasadenia holubov podpisuje vedúci NS.
V Nitre 26. 05. 2020

RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

