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Z Á P I S N I C A  

ZO  ZASADNUTIA  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SZ  CHPH 
konaného dňa 23. marca 2019 

 

Prítomní: Prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 

Členovia VZ SZ CHPH 

Člen prezídia SZ CHPH  

Členovia ÚKK SZ CHPH 

                        Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček,  

Prizvaný hosť - Ivan Čelinak (predseda OZ Poprad)  

                        Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania 

 

Program rokovania: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Prerokovanie správy prezídia SZ CHPH o plnení hlavných úloh v roku    

      2018 a účasti na Olympiáde FCI v Poznani 2019 

  3. Správa o činnosti ÚKK za rok 2018 

  4. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2018  

  5. Návrh rozpočtu na rok 2019 

  6. Zmeny a doplnky poriadkov   

  7. Rôzne / miesta štartu Národných pretekov 2019  

  8. Ocenenie reprezentantov Zväzu, ktorých holuby sa umiestnili na olympiáde  

      v Poznani na 1. až 6. mieste                

  9. Uznesenia a záver rokovania 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1:  Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril a privítal prítomných prezident SZ CHPH - RNDr. Daniel Dudzik.  Všetci 

prítomní si minutou ticha uctili pamiatku zosnulého Ing. Juraja Kureka. 

Plénum oboznámil s programom zasadnutia a vyzval delegátov, či chcú doplniť program 

rokovania uvedený v pozvánke. Z pléna bol podaný návrh na doplnenie programu rokovania 

o bod zrušenie rozhodnutia VZ SZ CHPH z 29.4.2014 podaný ZO CHPH Kostolný Sek. 

Program rokovania uvedený v pozvánke bol jednomyseľne schválený. 

 

Návrh na zapisovateľov z rokovania – Ing. Pavol Javorček a Mgr. Milan Blahovský. Iné 

návrhy neboli podané a navrhnutí boli jednomyseľne schválení. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Ivan Varga a Mgr. Gabriel Novotný - 

schválené. 

Do návrhovej komisie členov VZ boli zvolení: Vladimír Šiška, Ing. Jozef Bednár a Ing. 

Miroslav Vidhold. Navrhnutí boli jednomyseľne schválení.  

Návrhová komisia skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 38 delegátov s hlasom 

rozhodujúcim, 4 delegáti sú neprítomní na rokovaní, takže VZ SZCHPH je uznášania 

schopné. 
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Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným: jeden 

člen prezídia SZ CHPH, štyria členovia ÚKK, sekretár Zväzu a hosť p. Ivan Čelinak – 

predseda novovzniknutého OZ CHPH Poprad. 

 

 Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH plénum VZ potvrdilo členov VZ SZ CHPH:  

za OZ CHPH Trnava: Andrej Bielik   

za OZ CHPH Považská Bystrica: František Briestenský  

za OZ CHPH Liptovský Mikuláš: Ing. Ján Rak  

za OZ CHPH Bytča: Ján Kahák  

za OZ CHPH Gemer: Ing. Rastislav Vincenty  

 

Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH plénum VZ potvrdilo na jedno zasadnutie: 

za OZ CHPH Trenčín: Viktor Kako – písomne poverený 

za OZ CHPH Nitra: Ing. Alexander Hlavatý - štatutár OZ CHPH 

za OZ CHPH Považská Bystrica: Peter Šaradín – písomne poverený 

za OZ CHPH Žilina: Ľubomír Valíček - štatutár OZ CHPH 

 

K bodu 2:  Prerokovanie správy prezídia SZ CHPH o plnení hlavných úloh v roku    

2018 a účasti na Olympiáde FCI v Poznani 2019 predniesol prezident SZ CHPH. V správe 

podal informáciu o zasadnutiach prezídia a účasti členov na zasadnutiach. V krátkosti 

rozobral problematiku, ktorá sa na zasadnutiach rieši. Poukázal na to, že plán zasadnutí 

prezídií je zverejnený, teda všeobecne známy. Napriek tomu požiadavky a podnety od 

organizačných zložiek i členov prichádzajú po rokovaní, alebo tesne pred nim. To isté platí aj 

o požiadavkách predkladaných na rokovanie VZ SZ CHPH. 

Podrobne rozobral úlohy, ktoré boli VZ a prezídiu stanovené uzneseniami X. zjazdu SZ 

CHPH. Väčšina uznesení je v polovici funkčného obdobie splnená. Skonštatoval, že sa súťaží 

podľa nových podmienok MS a schválili sa NP na štyri roky i keď ich kvôli rozhodnutiu FCI 

je potrebné predlžiť o niekoľko kilometrov. Veľmi kritický sa vyjadril o nie najlepších 

vzťahoch medzi členmi a funkcionármi. V tejto súvislosti poukázal na neprípustnosť 

niektorých príspevkov na webovej stránke v diskusnom fóre. Vo svojom vystúpení sa venoval 

aj aktuálnym záležitostiam, ako sú krúžky, dopingové testy, dodržiavanie Stanov SZ CHPH 

a pod. Záverom podrobne informoval o účasti našich holubov na olympiáde v Poznani. 

Skonštatoval, že pre náš Zväz to bola veľmi úspešná olympiáda po športovej i diplomatickej 

stránke. V štandarde sme sa udržali medzi absolútnou špičkou a v kategórii šport sme skončili 

ešte lepšie ako sme čakávali. Ocenenie sme získali dokonca aj v súťaži GRAND PRIX. 

Nakoniec poďakoval všetkým chovateľom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili ale aj všetkým 

funkcionárom a členom Zväzu za prácu v roku 2018.  

 

K bodu 3: Správu o činnosti ÚKK za rok 2018 – predniesol pán Július Mlátko. 

ÚKK pracovala v uplynulom období podľa plánu práce, ktorý bol orientovaný na kontrolu, 

dodržiavania zväzových predpisov, stanov, pretekového poriadku a hospodárenia.  

Kontroly boli zamerané na hospodárenie, vedenie účtovníctva, správnosť a opodstatnenie 

čerpania finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu pre príslušný rok. Konštatoval, 

že finančné prostriedky boli čerpané a vedené v účtovníctve dôsledne a správne. Rovnako 

bolo skontrolované DKP. Nefunkčné, nepotrebné a poškodené materiály a zariadenia boli 

navrhnuté na likvidáciu. 

Členovia ÚKK vykonali kontroly v rôznych OZ CHPH ako aj doletov holubov z 

preteku. Vykonali kontroly na štarte preteku, kde boli v dvoch prípadoch nájdené nedostatky, 

ktoré sme postúpili na doriešenie pretekovej komisii. 



Zmienil sa o systéme prestupov chovateľov, kde si musia chovatelia uvedomiť, že podľa 

platných stanov SZCHPH všetky prestupy majú ísť cez štatutárov OZ CHPH. 

V závere správy pripomenul, že podľa stanov sa všetky sťažnosti majú najprv riešiť na úrovni 

OZ CHPH a až potom keď nie sú spokojný s ich závermi sa odvolať na prezídium alebo 

ÚKK. 

 

K bodu 4: Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2018  

Podrobnú správu o hospodárení Zväzu za rok 2018 predniesol predseda ekonomickej komisie 

Ing. Peter Kristiňak. Správu o hospodárení zväzu obdŕžali členovia VZ v prílohe pozvánky na 

rokovanie VZ. Poukázal na najdôležitejšie rozdiely oproti rozpočtu pre rok 2018, pričom 

vzápätí podal vysvetlenie k jednotlivým bodom, ktoré tento rozdiel spôsobili.  

Správa o hospodárení bola následne samostatným hlasovaním jednomyseľne  

odsúhlasená Valným zhromaždením Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. 

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 5: Návrh rozpočtu SZ CHPH na rok 2019 predniesol Ing. Peter Kristiňak. 

Predseda ekonomickej komisie predniesol návrh  rozpočtu Zväzu na rok 2019. Tento návrh 

rozpočtu Zväzu bol taktiež členom VZ zaslaný spoločne s pozvánkou.  

Samostatným hlasovaním bol rozpočet SZ CHPH na rok 2019 schválený. 

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 6:  Zmeny a doplnky poriadkov  
 

Disciplinárny poriadok – doplnenie § 2 Disciplinárny priestupok - doplnia sa body g. a h.  

Bod i. nie je možné v zásade kontrolovať, preto tento bod sa nedopĺňa.  

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Pretekový poriadok: 

doplniť Hlava I., odsek 4, písmeno a 

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 

doplniť nový odstavec Hlava I., odsek  5, písmeno c 

Hlasovanie: za: 35    proti: 3  zdržal sa: 0 

doplniť nový odstavec Hlava I., odsek  7 

po krátkej diskusie sa upresnil text. 

Hlasovanie: za: 34    proti: 4  zdržal sa: 0 

zmeniť Hlava II., odsek 9 

po krátkej diskusie sa upravil text. 

Hlasovanie: za: 26    proti: 12 zdržal sa: 0 

doplniť nový odstavec Hlava III., odsek 8 

Hlasovanie: za: 29    proti: 9  zdržal sa: 0 

 

Vykonávacie predpisy pre EKS: 

doplniť odsek 6 

Hlasovanie: za: 27    proti: 11 zdržal sa: 0 

 

Aby výpočtár OZ CHPH nebol účastníkom preteku:  

Hlasovanie: za: 1   proti: 37 zdržal sa: 0 

 

 



K bodu 7:  Rôzne: 

A.) Miesta štartu Národných pretekov 2019: 

16.6.2019  Bünde 

23.6.2019  Demmin 

30.6.2019  Bünde 

30.6.2019  Grünberg 

7.7.2019 Gotha 

14.7.2019  Bünde 

14.7.2019  Grünberg 

27.7.2019 Schwerin 

27.7.2019 Brussel 

28.7.2019  Grünberg 

 

7.7.2019 VCS Gotha – premenovanie na Memoriál Juraja Kureka – schvaľuje sa. 

 

B.) Implementácia GDPR – ochrana osobných údajov 

Schvaľuje sa : dať vypracovať projekt na ochranu osobných údajov pre SZ CHPH. 

Taktiež bola podaná informácia o školeniach o ochrane osobných údajov pre štatutára 

SZCHPH, sekretára a štatutárov OZ CHPH. 

C.) Informácia o zaslanom liste z Ministerstva vnútra SR – podľa ktorého dňa 1.1.2019 

nadobudol účinnosť zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii 

(novelizovaný zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov), 

pričom pre občianske združenia, ktoré zriaďujú organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom 

mene vyplývajú nové povinnosti podľa ustanovenia § 11a uvedeného zákona. Podľa ods. 1 

uvedeného ustanovenia zákona štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť 

ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky združenie, ktorá koná vo svojom mene, zmenu 

údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. 

D.) Informácie Daniela Krajčíka z jarného zasadnutia výkonného výboru FCI. 

Zjednotili sa všetky kategórie na 20 chovateľov a min. 150 nasadených holubov pre všetky 

olympijské kategórie. 

Zavádza sa jednoročná súťaž – najlepší holub na svete, ktorá sa bude vyhodnocovať na 

Olympiáde bez prítomných holubov, pričom kritérium bude ½ olympijské kritéria A,B,C,D,E 

(ale v E kategórii sa vyhodnocujú dva preteky nad 800 km), pričom to platí už od tejto 

pretekovej sezóny. 

Federácia usporiadajúca Olympiádu v roku: 2021 – Rumunsko, 2023 – Holandsko. 

Informácie o doručovaní holubov na Majstrovstvá sveta v Číne. 

E.) Žiadosť o zrušenie rozhodnutia VZ SZ CHPH z 29.11.2014 – ukladá bod 7. a bod 8., 

podanú ZO CHPH Kostolný Sek. Táto žiadosť sa postupuje ÚKK SZ CHPH na prerokovanie. 

Po zasadnutí prezídia 15.4.2019 sa zašle odpoveď žiadateľovi. 

F.) Návrh na úpravu Majstrovstva Slovenska pre ďalšie obdobie – vypustenie tolerancie km -

5% v MS superdlhých tratí – schválené. 

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 

G.) Preverenie platnosti a správnosti súradníc štartovacích miest v Českej republike. 

H.) Preverenie možnosti nezverejňovania čísla holubov v pretekových výsledkoch 

zverejňovaných vo výpočtovom programe. 

I.) Príprava návrhu štandardy SZ CHPH a zabezpečenie jej výroby. 

J.) Na základe žiadosti Petra Páleša (zástupcu firmy TauRIS na Slovensku) sa schvaľuje na 

jednoročné skúšobné obdobie používanie elektronického prenosu dát z domu u EKS TauRIS. 

K.) Na základe návrhu bol zvolený do ÚKK SZ CHPH pán František Jacenko. 

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 



Následne na základe návrhu prebehla voľba predsedu ÚKK SZ CHPH  Júliusa Mlátka. 

Hlasovanie: za: 38    proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 8: Ocenenie reprezentantov Zväzu, ktorých holuby sa umiestnili na 36. olympiáde 

PH v Poznani na 1. až 6. mieste. V tejto časti boli odovzdané ocenenia, účastnícke diplomy z 

Olympiády, ktorých holuby náš Zväz úspešne reprezentovali na tomto podujatí. 

 

K bodu 9: Uznesenia a záver. 

Uznesenia z rokovania boli prečítané a následne schválené. 

Hlasovanie: za: 38   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Prezident SZ CHPH poďakoval členom VZ SZ CHPH, členom ÚKK, členovi Prezídia a 

hosťom za účasť na rokovaní VZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA   

SZ CHPH, KONANÉHO 23. MARCA 2019 V NITRE 

 

I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje: 

1. Program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH. 

2. Zapisovateľov z rokovania – Ing. Pavol Javorček, Mgr. Milan Blahovský. 

3. Overovateľov zápisnice – Mgr. Ivan Varga, Mgr. Gabriel Novotný.  

4. Návrhovú komisiu v zložení – Vladimír Šiška, Ing. Miroslav Vidhold, Ing. Jozef Bednár. 

5. Správa prezidenta o činnosti Prezídia SZ CHPH  za rok 2018, plnení hlavných úloh   

    vytýčených na  X. zjazde SZ CHPH a účasti na našej reprezentácie na  olympiáde  

     poštových holubov v Poznani. 

6. Správu predsedu ÚKK SZ CHPH o činnosti za rok 2018. 

7. Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2018. 

8. Rozpočet pre  rok 2019. 

             9. Doplnok disciplinárneho poriadku SZ CHPH (viď. príloha 1). 

           10. Zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH (viď. príloha 2).  

           11. Zmenu štartovacích miest NP po zrušení 5% tolerancie v kategórii Šport E (viď. príloha 3). 

           12. Zrušenie 5% tolerancie v Majstrovstve Slovenska superdlhých tratí. 

           13. Doplnenie ÚKK o p. Františka Jacenka. 

           14. Predsedu ÚKK SZ CHPH p. Júliusa Mlátka. 

           15. Na jednoročné skúšobné obdobie používanie elektronického prenosu dát z domu u EKS  

                 TauRIS.  

           16. Premenovanie VCS Gotha na Memoriál Juraja Kureka. 

       

II. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje zástupcov vo  VZ SZCHPH s hlasom 

rozhodujúcim: 

1. Novo delegovaných zástupcov OZ CHPH do VZ SZCHPH 

 Andrej Bielik    OZ CHPH Trnava 

 Ing. Rastislav Vincenty  OZ CHPH Gemer 

 Ján Kahák   OZ CHPH Bytča 

 Ing. Ján Rak   OZ CHPH Liptovský Mikuláš 

 František Briestenský  OZ CHPH Považská Bystrica 

2. Zmenu jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZCHPH s hlasom rozhodujúcim: 

 Viktor Kako   OZ CHPH Trenčín 

 Ľubomír Valíček  OZ CHPH Žilina 

 Peter Šaradín   OZ CHPH Považská Bystrica 

 Ing. Alexander Hlavatý  OZ CHPH Nitra 

 

III. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie: 

1. Informácie prezidenta SZ CHPH Ing. Daniela Krajčíka o rokovaní a prijatých záveroch   

     výkonného výboru FCI. 

2. Informácie z rokovania komisií FCI.   

 

IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH volí: 

1. Júliusa Mlátka za predsedu ÚKK SZ CHPH 

2. Františka Jacenka za člena ÚKK SZ CHPH 

 



V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá: 

1. Do 30. júna 2019 sa musia preškoliť štatutári OZ CHPH absolvovaním školenie na ochranu 

osobných údajov a získať osvedčenie  na spracovanie osobných údajov, ktoré prináša NOVÝ ZÁKON 

a nariadenie GDPR.  

Termín: v texte       Zodpovední: v texte 

 

2. Zaregistrovať všetky organizačné zložky SZ CHPH na Ministerstve vnútra SR. 

 Termín: 31. 10. 2019    Zodpovední: Prezídium a štatutári organizačných zložiek 

 

3. Preveriť platnosť a správnosť súradníc štartovacích miest v Českej republike.  

Termín: 25. 04. 2019      Zodpovedný: Mgr. Milan Blahovský 

 

4. Preveriť možnosti nezverejňovanie čísla holubov v pretekových výsledkoch zverejňovaných na 

stránke https://mypigeons.benzing.live. 

Termín: 20. 05. 2019      Zodpovedný: Mgr. Milan Blahovský 

 

5. Zabezpečiť výrobu štandardy SZ CHPH.  

Termín: 30. 11. 2019      Zodpovedný: RNDr. Daniel Dudzik 

 

 

 

 

 

V Nitre 23. 3. 2019            Zapísal: Ing. Pavol Javorček, Mgr. Milan Blahovský 

Správnosť zápisu overili: 

Mgr. Ivan Varga  ..................................................... 

 

Mgr. Gabriel Novotný   ..................................................... 

 

Prezident Zväzu  RNDr. Daniel Dudzik    ................................................. 

 

 

 

Prílohy: 1. Doplnok disciplinárneho poriadku SZ CHPH 

    2. Zmeny a doplnky Pretekového poriadku SZ CHPH 

    3. Úprava podmienok Majstrovstiev Slovenska 

   4. Zmeny štartovacích miest NP po zrušení 5% tolerancie v kategórii Šport E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1. 

 

Doplnok Disciplinárneho poriadku SZ CHPH 

Schválené VZ SZ CHPH dňa 23. marca 2019 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

§ 2 

Disciplinárny priestupok 

 Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen SZ CHPH, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti: 

a/ poruší interné zväzové predpisy, 

b/ poruší organizačnú disciplínu, 

c/ neplní si členské povinnosti, 

d/ vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy, 

e/ koná proti záujmom Zväzu 

g/ zverejní a propaguje nepravdivé údaje o dosiahnutých výsledkoch poštových holubov 

h/ akýmkoľvek administratívnym spôsobom vylepší pretekové výsledky poštových holubov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2. 

PRETEKOVÝ PORIADOK  

Schválené doplnky dokumentov SZ CHPH 

Schválené VZ SZ CHPH dňa 23. marca 2019 

Hlava I., odsek 4, písmeno a 

Doplňuje sa veta: 

Rozhodnutie konferencie OZ CHPH o ustanovení výcvikových stredísk je záväzné na celú 

pretekovú sezónu (minimálne na jeden rok) a platí pre preteky starých i mladých holubov. 
 

Hlava I., odsek 5, písmeno c 

Doplňujú sa vety: 

OZ CHPH, ktorého členovia sa zúčastňujú NP, sú povinní vykonať kontrolu doletu prvých 

dvoch doletených holubov z preteku v rámci OZ CHPH. Kontrola musí byť vykonaná do 4 

hodín po prílete holubov. Kontrolný orgán po kontrole je povinný do 7 dní zaslať protokol 

o vykonanej kontrole na sekretariát SZ CHPH. 

Hlava I., odsek 7 

Doplňujú sa vety: 

V prípade, že organizátor preteku v smernici stanoví hlásenie doletu  holubov z preteku, 

chovateľ je povinný nahlásiť holuby, ktoré ako prvé tri doleteli z preteku v rámci OZ CHPH, 

do 30 minút po prílete holubov na webovú stránku výpočtového programu Mypigeons. 

V prípade, že tak chovateľ neučiní, bude vyradený z ocenenia NP. 

Hlava II., odsek 9 

Schválená zmena: 

9. Usporiadateľ preteku musí na každý pretek vyslať zodpovedné osoby – vodiča 

a sprievodcu, ktorí majú príslušné oprávnenie na prepravu holubov. Jeden z uvedenej dvojice 

nesmie byť účastníkom preteku. Zber holubov v oblasti môže robiť aj sám vodič, ktorý nie je 

členom SZ CHPH. 

Hlava III., odsek 8 

Doplňujú sa vety: 

Do protokolu o nasadzovaní holubov vedúci NS napíše zoznam všetkých príloh 

a dokumentov, ktoré zasiela organizátorovi preteku. Uvedie ich aj v prípade, že sú zasielané 

v samostatných obálkach. 

Vykonávacie predpisy pre EKS 

Odsek 6 

Doplňuje sa veta: 

V protokole o dodatočnom priraďovaní čipov holubom zasielanom organizátorovi pretekov 

(výcvikárovi) musí byť uvedené o akú zmenu ide a v protokole musí byť vyznačená. 

 



Príloha č.3. 

 
 

Úprava podmienok Majstrovstiev Slovenska schválená VZ SZ 

CHPH dňa 23. marca 2019. 
 

3.Majstrovstvo superdlhých tratí z NP a VCS 

 

Vyhodnotenie tvorí súčet 4 koeficientov 2 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 

2 koeficienty, získané na tratiach kategórií Šport E vo vopred deklarovaných národných 

pretekov, uvedených v pretekových plánoch OZ.  
 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 

1.Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať 

maximálne 14 pretekov na tratiach nad 95 km – 700 km , pričom v  

limite 285 km do 700 kilometrov bude maximálne 11 pretekov. Preteky môžu byť konané v 

termíne od posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa 

počíta aj deň štátneho sviatku.  

 

2.Počet pretekov organizovaných nad 700 kilometrov sa nestanovuje. O počte pretekov môže 

rozhodnúť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.4. 

 

 

Miesta štartu Národných pretekov 2019: 

 

16.6.2019  Bünde 

23.6.2019  Demmin 

30.6.2019  Bünde 

30.6.2019  Grünberg 

7.7.2019 Gotha 

14.7.2019  Bünde 

14.7.2019  Grünberg 

27.7.2019 Schwerin 

27.7.2019 Brussel 

28.7.2019  Grünberg 

 

 


