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OBEŽNÍK 2/2021 
Výbery štandardných holubov na CV 2022 

 

 

Na základe informácií z koordinačného výboru FCI sa Olympiáda poštových holubov 

FCI bude konať v auguste 2022. V tom čase sa štandardné holuby posudzovať nedajú, preto 

holuby, ktoré plnili olympijské podmienky v rokoch 2019 – 2021 kategórii „Štandard“ budú 

klasifikované (bodované) prvý februárový týždeň v Budapešti. Ak národný zväz chce 

kolekciu štandardných holubov vystavovať na olympiáde, tak ich musí dať posúdiť vo 

februári 2022 v Budapešti. 

Holuby slovenských chovateľov dosiahli na olympiádach v kategórii „Štandard“ 

veľmi dobré výsledky a neboli by sme radi, aby sme na nasledujúcej olympiáde dopadli 

horšie. Prezídium Zväzu rozhodlo, že štandardná kolekcia holubov na olympiádu 2022 sa 

vyberie na CV, ktorá sa bude konať 8. januára 2022. V prípade, že sa CV nebude môcť konať, 

tak štandardná kolekcia holubov sa vyberie na inej spoločnej výstave alebo výbere. 

 

Prezídium rozhodlo: 

1/ Každé OZ CHPH vystaví na CV 2022 minimálne 5 štandardných holubov. Nestanovuje sa 

v ktorej kategórii.  

2/ Ukladá sa OZ CHPH zorganizovať výstavy alebo výbery štandardných holubov. 

Odporúčame výbery organizovať na regionálnej úrovni. 

3/ Posudzovať holuby alebo robiť výber holubov, ktoré budú vystavené  na CV, môžu iba 

kvalifikovaní posudzovatelia s platnými posudzovateľskými skúškami. 

4/ Štatutári (tajomníci) OZ CHPH 14 dní pred organizovaním výstavy alebo výberu holubov 

na CV nahlásia na sekretariát SZ CHPH termín výberu (výstavy), miesto výberu (výstavy) 

a čas výberu alebo výstavy. Zároveň uvedú, kto bude holuby vyberať a posudzovať. 

5/ V prípade, že OZ CHPH bude chcieť vystavovať na CV viac ako 5 štandardných holubov, 

požiada cestou sekretariátu Zväzu o súhlas vystavenia holubov nad stanovený limit. 

6/ Výbor OZ CHPH podľa smernice vydanej k CV prihlási vybraté štandardné holuby na CV 

2022. 

 

  

V Žiline 23. októbra 2021 

 

 

 

                   Ľubomír Valíček                                                     RNDr. Daniel Dudzik 

predseda posudzovateľskej komisie SZ CHPH                          prezident SZ CHPH                                                                  
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