
 

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA 

  POŠTOVÝCH HOLUBOV 

Trenčín  10. – 11. januára 2020 
 

Celoštátna výstava poštových holubov sa bude konať v dňoch 10. –11. 

januára 2020 v priestoroch výstaviska EXPO Center Trenčín. 
 

 

   Organizátor výstavy 
 

Výstavu organizuje OZ CHPH Poprad. 
 
 

   Program výstavy 
 

10. januára 2020  (piatok)            
 

06,00  - 10,00 hod.     -  preberanie holubov 
11,00  - 13,00 hod.      -  posudzovanie holubov 

16,00  - 18,00 hod.  -  prehliadka výstava 
19,00 – 02,00 hod.   -  spoločenský večer 

21,00                   -  vyhlásenie výsledkov MS 2019, IM 2019  
                                     a NP 2019  
 

11. januára 2020 (sobota)             
 

08,00  - 16,30 hod.        -  prehliadka výstavy 
13,00  - 14,30 hod.        -  vyhlásenie výsledkov výstavy 

16,30                            -  vydávanie holubov  
 
 
 

     Výstavný výbor 
 
 

Predseda výstavného výboru            Čelinák Ivan 
Výstavné priestory, klietky                    Ing. Grék Peter 

Preberanie  výdaj holubov          Dravecký Ľubomír 
Ekonóm výstavy                             Orolín Michal  

Výstavný katalóg, výstavné karty         Korenko Víťazoslav 
Kontrola vstupov, služba                   Želonka Peter, Kubík František 

Spoločenský večer, ubytovanie  Čelinák Ivan 
Posudzovanie štand.H, výpočty    menuje prezídium SZ CHPH  

Kontrola výsledkov                   ÚKK SZCHPH 
 
 
            



   Posudzovatelia 
 

 

Vedúci komisie posudzovateľov  predseda 

Posudzovatelia    na základe návrhu posudzovateľskej 
    komisie menuje prezídium SZ CHPH  
 

   Výstavné kategórie a podmienky výstavy 

 

 

   Štandard           
 
-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2018 – 2019, umiestnených 

v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek 

a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2019 musí mať z tohto  limitu 

najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody 

za rok 2019, umiestnených v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 

ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov. 

 
 
 

   Šport za dva roky 2018/2019 (podmienky splnené v rokoch 2018/2019) 

 
    MINIMUM 

Kategória Počet pretekov holubov chovateľov kilometrov Cien 

A od100 do 400 km 10 150 20 1.500 20% 

B od 300 do 600 km 8 150 20 2.800 20% 

C nad 500 km 6 150 20 3.300 20% 

D Allround 
 od 100 do 400 km 
 od 300 do 600 km 
 nad 500 km 

11 spolu 
3 až 5 
2 až 6 
1 až 3 

 
150 
150 
150 

 
20 
20 
20 

 
 

3.500 
20% 

E Maratón – 4 preteky 
 nad 700 km 

4 ceny za 2 roky 
 

150 20 - 20% 

 

 

   Šport za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019) 
 

 

F mladé holuby              nad 100 km 3 150 20 300 20% 

G  ESO ročiak               nad 100 km 5 150 20 500 20 % 

H   ESO staré holuby    nad  300  km 6 150 20 1800 20 % 

 I                             viac ako  500  km 3 150 20 1800 20% 

 
  

   Výkon za rok 2019 (podmienky splnené v roku 2019) 
 
 

Výkon za rok holub Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2019 
Podľa stanovených 

podmienok 

20 % 

Výkon za rok holubica 
Σ km, ktoré holubica nalietala  
v roku 2019 

20 % 

 

5% tolerancia platí pri všetkých kategóriách s výnimkou kategórie „E“. 

 



                  Vzorec pre výpočet koeficientov 
                                          
  

 

                                                                umiestnenie holuba x 1000 

KATEGÓRIA  A, B, C, D, F, G, H   =  ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                          počet nasadených holubov  (max. 5000) 

 
Kategória E:  Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov. 

Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý. 

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov. 
 
 
 
 

                  Vystavovatelia 
  

  
- OZ CHPH                                   - reprezentačná kolekcia OZ – 18 holubov, ľubovoľná, 

holuby dodané nad uvedenou hranicou budú 

umiestnené na iných podstavcoch 

Majstrovstvo Slovenska       

- Majster krátkych a str.  tratí        MKaST 2019 tri kusy poštových holubov 

- Majster dlhých  tratí  MDT 2019  tri kusy poštových holubov 

- Majster superdlhých tratí           MSDT 2019    tri kusy poštových holubov 

- Majster ročných holubov     MRH 2019 tri kusy poštových holubov 

- Majster mláďat  2019              MMH 2019     tri kusy poštových holubov 

- Majster mladých chovateľov   MMCH 2019   tri kusy poštových holubov 

- Národný víťaz IM 2019         IM 2019 tri kusy poštových holubov  

 

- Víťazi národ. Pretekov (8 NP) - vystavia sa holuby umiestnené na 1. mieste z NP a VCS  

- Majster MDKS                       - vystaví spolu  tri kusy poštových holubov  

- Školské holubníky                 - vystavia spolu tri kusy poštových holubov 

 
 
 

                 Výstavné poplatky 
 
 
 

-   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.  

-   Výstavný poplatok pre OZ CHPH je  jednotný  36,- EUR, holuby nad stanovený limit  

    18 ks - 3,- EUR/ks,  

-   Školské holubníky poplatok za klietky neplatia. 

-   Majstri Slovenska, víťazi NP, IM 2019 - poplatok za klietky neplatia 

-   Majster klubu MDKS za trojčlennú kolekciu zaplatí 6,- EUR 
 

 
 

                   Vyhodnotenie v kategórii štandard 
  

 
-  Holuby vystavované v tejto kategórii budú hodnotené podľa medzinárodného 

štandardu. Posudzovanie urobia piati posudzovatelia. Najvyššia a najnižšia známka sa 

škrtne. Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov tromi 

posudzovateľmi. Výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta. 



-  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie 

štandardu. 

-   V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí 

rozhodne vrchný posudzovateľ. 

 
 
  

                    Ocenenie 
  
 

VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                                                 Vyhodnotenie 
  
Kategória  ŠPORT     A                     bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     B                    bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     C                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     D                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     E                         bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD                        holub                                           1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD                       holubica                                      1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD mláďa            holub                                           1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD mláďa           holubica                                      1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     F                         bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     G                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     H                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. Miesto 
Kategória  ŠPORT     I                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2019                                holub                                          1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2019                              holubica                                     1. – 3. miesto 
  

Vyhodnotenie výstavných kategórii bude dňa 11.01.2020 o 13,00 hod., vo výstavnej hale. 
 
 
 

                 Preberanie holubov 
  
 

-   dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou 

regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni 

-   holuby budú dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá 

spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne 

potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená. Po 

termíne dodané holuby má právo usporiadateľ nevyhodnotiť. 

-   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov 

-   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy, ktorý zabezpečuje aj veterinárny 

dozor 

-   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého 

potvrdeného dokladu z preberania holubov. 

  

 
 

                 Výstavné karty a katalóg 
  
 

-   výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných 

rubrikách. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike 

„použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol uvedený pretek. Použité môžu byť 

iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ CHPH 

a podpísané zodpovedným funkcionárom 



-   výstavné karty a sumár vystavovaných holubov s výkonmi musí byť organizátorovi 

zaslaný do 21. decembra 2019 do 24.00 hod. Výsledky holubov zaslané po tomto termíne 

nebudú uvedené v katalógu CV. Výstavné karty a sumár zasielať na adresu 

vito.korenko@gmail.com.  

-   predbežné poradie holubov v jednotlivých kategóriách bude zverejnené na webovej 

stránke SZ CHPH 27. decembra 2019. Opravy a pripomienky k poradiu holubov je možné 

zasielať do 28. decembra 2019 do 24.00 hod. Opravy a pripomienky zaslané po tomto 

termíne nebudú vzaté do úvahy. 

-   Výstavný katalóg bude zadaný do tlače 30. decembra 2019. Odovzdanie holubov po 

ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu 

z preberania holubov.  

 
 
            

    Spoločenský večer 
 
 

- sa bude konať v  Piano klube - 10. januára  2020 ( piatok ), v čase od 19,00 do 2,00 hod. 
- objednávky na ivancelinak@gmail.com alebo 0908067657. Cena vstupenky 36,-  EUR/osoba. 
 

V Poprade 01. 09. 2019 
                                                                              
                                                                                                                          Čelinák Ivan 
                                                                                                             predseda výstavného výboru 


