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USMERNENIE PREZÍDIA SZ CHPH K ZAČIATKU PRETEKOVEJ SEZÓNY
2021
Vážení členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov,
po takmer polroku lockdownov a neukončenej sezóne 2020, keď sme sa nemohli stretnúť na
výstavách a nevyhodnotili sme vlaňajšie súťaže, konečne sme sa dočkali rozhodnutia, ktoré poteší
srdcia chovateľov poštových holubov. Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky od 19. apríla 2021 dochádza k zmierneniu protipandemických opatrení,
dochádza k otváraniu ekonomiky a zásadne sa menia podmienky spoločenského, športového
a kultúrneho života na Slovensku. To je signál aj pre nás chovateľov poštových holubov, na ktorý
sme netrpezlivo čakali. Sme na prahu novej pretekovej sezóny, ktorá sa môže začať. Zároveň si je
potrené uvedomiť, že ľudstvo vojnu s Covid-19 nevyhralo a aj my pri našej záujmovej činnosti
budeme musieť naďalej prísne dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky. Mali by sme tým prispieť k tomu, aby sa neopakovala situácia z posledných mesiacov.
K začiatku pretekovej sezóny 2021 Prezídium SZ CHPH vydáva pre všetkých funkcionárov
organizačných zložiek a členov Zväzu nasledovné usmernenia:
1/ Pri všetkých organizačných a športových aktivitách sú všetky organizačné zložky, členovia SZ
CHPH povinní dodržiavať v súvislosti s Covid-19 nariadenia:
A/ Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
B/ Úradu verejného zdravotníctva SR (vrátane regionálnych úradov)
C/ Dodržiavať opatrenia vyplývajúce s COVID AUTOMATU (aj na regionálnej úrovni)
2/ Pri dodržaní opatrení uvedených v bode jedna sa všetkým zložkám od 19. apríla 2021 v plnom
rozsahu povoľuje vykonávať nácviky a tréningy poštových holubov.
3/ Vzhľadom na doterajšie pandemické opatrenia Prezídium SZ CHPH odporúča začať organizovať
preteky poštových holubov od 7. mája 2021. Zároveň nebráni organizačným zložkám, ktoré majú
vhodné podmienky začať s organizáciou pretekov v skoršom termíne.
4/ Vzhľadom k doterajšiemu vývoju pandémie a v niektorých regiónoch aj extrémnemu počasiu,
organizátori pretekov si môžu preteky naplánované do 7. mája 2021 preložiť aj mimo víkendov
v termíne od 11. 05. do 27. 05. 2021. Táto výnimka platí striktne pre preteky, ktoré boli zaradené
v pretekových plánoch na rok 2021. (Striktne – ak mal organizátor do 7. 05. 2021 plánovaný jeden
pretek, tak môže preložiť iba jeden pretek a pod.) Organizátori pretekov, ktorí chcú túto výnimku
využiť, musia na sekretariát Zväzu zaslať opravený pretekový plán najneskoršie do 11. 05. 2021.
5/ Upravuje sa podmienka zaradenia pretekov do IM 2021. Preteky zaradené do IM môžu byť
organizované v termíne od 23. 05. do 1. 08. 2021. Úpravy pretekových plánov je v tomto duchu
potrebné zaslať do 11. 05. 2021.
Vážení funkcionári, vážení členovia Zväzu,
vyšlo to lepšie ako sme dúfali, preteková sezóna môže iba s malými úpravami začať podľa
vypracovaných plánov. Zároveň si je potrebné uvedomiť, že pandémia neskončila a všetci musíme
chrániť vlastné životy i životy svojich rodinných príslušníkov, preto zodpovedne dodržiavajme ešte
platné opatrenia proti šíreniu Covid-19. Zároveň vám v mene Prezídia prajem veľa úspechov
a radosti z dobrých doletov holubov v nastavajúcej pretekovej sezóne.
RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH

