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PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA  

NA ROKY 2022-2025, SCHVÁLENÉ PREZÍDIOM SZ CHPH DŇA 22. 10. 2021 
A UPRAVENÉ VZ SZCHPH 26.11.2022. 

 
1. MAJSTROVSTVO STREDNÝCH TRATÍ (MS B) 

 
Vyhodnotenie tvorí súčet 25 koeficientov 5 holubov, každému holubovi do vyhodnotenia sa 
použije 5 koeficientov, získaných na tratiach kategórie Šport B s 5 % toleranciou hraníc, teda 
285-630 km v deviatich vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ. 
V preteku musí podmienku minimálnych kilometrov spĺňať každý účastník preteku.  

 
Počet 

vyhodnotených 
holubov 

Počet 
započítaných 
koeficientov  

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dlžka tratí Počet 
pretekov 

Termín 
pretekov 

Výsledky 

5 5 25 
od 285 km 
do 630 km 

9 
podľa 

všeobecného 
ustanovenia 

VS, OZ, REG 

 
2. MAJSTROVSTVO DLHÝCH TRATÍ A SUPERDLHÝCH TRATÍ (MS CE) 
Vyhodnotenie tvorí súčet 9 koeficientov 3 holubov, každému holubovi do vyhodnotenia sa 
použijú 3 koeficienty získané na tratiach kategórie Šport C s 5 % toleranciou hraníc a tratiach 
kategórie Šport E, teda nad 700 km vo  vopred deklarovaných piatich pretekoch. Do súťaže sa 
započítavajú tri deklarované preteky kategórie C a dva preteky kategórie E. Každý z 
vyhodnotených holubov musí mať započítaný minimálne 1 koeficient z tratí nad 700 km. 
 

Počet 
vyhodnotených 

holubov 

Spolu 
započítaných 
koeficientov  

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

MS CE 

Dlžka tratí 

Počet 
pretekov 

Termín 
pretekov 

Výsledky 

3 
3 – z toho 

minimálne jeden 
z trate nad 700 km 

9 
Nad 475 3 podľa 

všeobecného 
ustanovenia 

VS, OZ, REG, 
SZ Nad 700 km 2 

 
4. MAJSTROVSTVO ROČNÝCH HOLUBOV 
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov štyroch ročných holubov, z ktorých každý do 
vyhodnotenia použije 5 koeficientov, získaných na  14 vopred deklarovaných pretekoch, 
uvedených v pretekových plánoch OZ. V jeden víkend je možné deklarovať iba jeden pretek. 

 

Počet 
vyhodnotených 

holubov 

Počet 
započítaných 
koeficientov  

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dĺžka tratí a súčet 
km 

Počet 
pretekov 

Termín 
pretekov 

Výsledky 

4 5 20 
nad 95 km 

Ʃ km min. 1000 km 
zo započ. pretekov 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

VS, OZ, 
REG, SZ 

mailto:szchph@postoveholuby.sk
http://www.postoveholuby.sk/


 
5. MAJSTROVSTVO MLADÝCH CHOVATEĽOV DO 25 ROKOV 

 
Vyhodnotenie tvorí súčet 16 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 4 
koeficienty, získané na  vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ 
CHPH. 
 

Počet 
vyhodnotených 

holubov 

Počet 
započítaných 
koeficientov  

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dlžka tratí Počet 
pretekov 

Termín 
pretekov 

Výsledky 

4 4 16 nad 95 km 
podľa 

všeobecného 
ustanovenia 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

VS, OZ, REG, SZ 

 

6. MAJSTROVSTVO MLADÝCH HOLUBOV 
 

Vyhodnotenie tvorí súčet 15 koeficientov 5-tich holubov získaných v piatich po sebe 
uskutočnených deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ CHPH. 
Preteková sezóna môže začať prvým augustovým víkendom a musí byť ukončená prvým 
októbrovým víkendom. 
 

Počet 
vyhodnotených 

holubov 

Počet 
započítaných 
koeficientov  

u holuba 

Spolu 
započítaných 
koeficientov 

Dĺžka tratí 
Minimálny Σ 
kilometrov  

Počet 
pretekov 

Termín 
pretekov 

Výsledky 

5 3 15 
nad 95 km 

nestanovená 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

VS, OZ, REG 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1/ Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať 
maximálne 14 pretekov na tratiach nad 95 km – 630 km, pričom v limite 285 km do 630 km 
bude deklarovaných maximálne 9 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/ V pretekovom pláne pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov deklarovať 
maximálne dva preteky na tratiach nad 700 km.  Počet pretekov organizovaných nad 700 km 
pre plnenie podmienok FCI sa nestanovuje. O počte pretekov a ich zaradení môže rozhodnúť 
usporiadateľ podľa vlastného uváženia.  
3/ Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp. havarijnej 
situácie. Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu 
prípadne pondelok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku. Takto 
odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky km. Plánovaný pretek je možné zameniť v 
havarijnom prípade s iným pretekom, avšak nie je dovolené navýšiť touto zámenou počet 
pretekov deklarovaných pre danú kategóriu MS. 
4/ Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov, organizovaných v termínoch prvej 
augustovej nedele až prvej októbrovej nedele.  



5/ Dĺžka a počet pretekov sa inak nestanovujú.  
6/ Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO,VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez obmedzenia. 
7/ Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení 
podmienok FCI. Výsledky: VS, OZ, REG 1-x (ktoré neodporujú nabaľovaciemu systému). Pri 
pretekoch nad 700 kilometrov aj výsledky dosiahnuté v športových kluboch. 
 8/ Pre výpočet sa používa koeficient vypočítaný z počtu nasadených holubov (neobmedzený 
počet).  
9/ Vyhodnotenie jednotlivých pretekov a kategórií MS sa spracuje v programe mypigeons.live.  
10/ Nastavenie pretekov do jednotlivých kategórii MS na serveri mypigeons.live musí byť 
vykonané do odštartovania prvého preteku starých holubov,  u mláďat do odštartovania prvého 
preteku mladých holubov. 
11/ Vybraný koeficient holuba z preteku môže chovateľ použiť vo viacerých kategóriách MS.  
12/ Termín  uzavretia výpočtov - staré holuby - do 01. 09. , mláďatá - do 15. 10. v príslušnom 
kalendárnom roku.  
13/ Do MS mladých chovateľov do 25 rokov sa započítajú preteky uskutočnené v sezóne starých 
aj mladých holubov. Mladý chovateľ do 25 rokov sa do 31.5. príslušného kalendárneho roku, 
podľa vlastného rozhodnutia dá priradiť do MS mladých chovateľov do 25 rokov. Pokiaľ tak 
neurobí v stanovenom termíne, nebudú môcť byť jeho výsledky v tejto kategórii akceptované. 
Ak súťažné družstvo pozostáva z viacerých členov, tak všetci členovia takéhoto družstva musia 
spĺňať vekovú hranicu 25 rokov (vrátane) v príslušnom kalendárnom roku. 
14/ V prípade zlého počasia je možná výmena preteku medzi kategóriami, skrátenie  preteku  ST 
resp. DT do kategórie KT  je neplatné pre MS.  
 


