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Manuál činnosti výcvikového referenta počas chovateľského roka 

 

Výcvikový referent, prípadne skôr chovateľom známy ako „výcvikár“ je v radoch chovateľskej 

verejnosti osoba, ktorá svojím súhlasom pri voľbe do orgánov jednotlivých organizačných 

zložkách sa zaviazala svojou prácou napomáhať  zabezpečovať bezproblémový priebeh 

a organizáciu činnosti chovateľov v období pretekov, výstav ako aj dodržiavať plnenie svojich 

povinnosti voči nadriadeným orgánom, v kooperácii so štatutármi OZ ( ZO ) zabezpečuje 

plnenie termínovníka úloh , ktorý je zahrnutý v Obežníkoch SZ resp. v zápisoch zo zasadnutia 

vrcholových orgánov SZ. 

 

1. Činnosť výcvikára ZO 

Plní si úlohy stanovené výcvikárom OZ, prípadne štatutármi ZO. Riadi činnosť chovateľov 

počas nasadzovania holubov na preteky, počas vyhodnocovania pretekov. Zabezpečuje aby 

počas pretekovej sezóny bol dodržiavaný Pretekový poriadok SZ, v prípade jeho porušenia je 

povinný urobiť opatrenia prípadne dať podnet pre zahájenie disciplinárneho konania voči 

jeho porušovateľovi. 

Poväčšine je počas pretekovej sezóny zároveň vedúcim nasadzovacieho strediská(NS) ZO 

a teda zodpovedá za činnosť nasadzovacích komisií a ich zloženie, v prípade zabezpečuje 

rozdelenie a evidenciu vydaných pretekových gumičiek pre jednotlivé komisie. Nepripustí 

aby sa zahájilo nasadzovanie PH na preteky skôr ako bude prítomných v NS minimálne 5 

členov ZO – účastníkov pretekov ( v prípade spoločného nasadzovania viacerých ZO -  členov 

OZ) a zároveň dbá aby tento počet účastníkov pretekov bol dodržaný až do odchodu 

prepravného prostriedku z NS. Za správnosť nastavenia času spustenia mechanických hodín 

zodpovedá majiteľ hodín. Na páske v mechanických hodinách musí byť ešte pred ich 

uzatvorením umiestnená pečiatka s údajmi o preteku a podpisy troch členov  - účastníkov 

pretekov daného NS. Uzatvárací znak (dierka) na páske mechanických hodín musí byť pred 

spúšťacím odtlačkom hodín.  Číslo prvého konštatovania daných mechanických hodín nahlási 

vedúcemu NS. Hodiny sú nastavené na najvyšší deň. Poväčšine je to 7-( siedmy deň). 

Vedúci NS zodpovedá za  správne a úplné vypísanie Protokolu o nasadzovaní holubov 

a Protokolu o uzatváraní hodín a spustení EKS. Zodpovedá za správne a úplné vypísanie 

obálky s logom auta, domčeka a PC. Zodpovedá za zaplombovanie košov, ktoré budú po 

nasadení holubov na preteky vkladané do prepravného prostriedku a štartovacích pák na 

prepravnom prostriedku. Túto činnosť môže tiež vykonávať nasadzovacia komisia, ktorú určí 

vedúci NS. Členmi všetkých komisií môžu byť iba účastníci preteku. 

Po ukončení nasadzovania PH nahlási počet PH a chovateľov , ktorí sa zúčastňujú preteku 

výcvikárovi OZ buď telefonicky alebo doplnením údajov do Protokolu o štarte pre svoje NS. 

• Protokol o nasadzovaní PH vyplní podľa jednotlivých políčok tabuľky – meno 

chovateľa, počet nas.PH, čísla gumičiek uvedie spôsobom napr. od 320 do 338, 

v prípade viac sérii od 320-338, 375-390... atď. ( viď príloha 1) 

Protokol o nasadzovaní holubov na preteky sa podpíše tromi členmi komisie – uviesť 

tlačenými písmenami čitateľné meno každého člena. Po ukončení činností všetkých 
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komisií sa tento protokol umiestni do obálky s logom autíčko a na obálku sa doplnia 

údaje o počtoch účastníkov preteku a počte nimi nasadených holubov. Do tejto 

obálky sa zároveň umiestnia aj protokoly o nasadzovaní holubov majiteľov  EKS ( 

jedna kópia),ako aj druhé kópie kontrolných listov chovateľov, ktorí nepoužívajú EKS 

v pretekoch, ktoré sú podpísané danou nasadzovacou komisiou a majiteľom holubov, 

prípadne jeho zástupcom v prípade neprítomnosti. Protokol o nasadzovaní holubov 

v prípade chovateľa mladšieho ako 15 rokov podpisuje vedúci NS + komisia.  

• Protokol o uzatváraní hodín a spustení EKS ( viď príloha 2) sa vyplní v úvodnej hlavičke 

– názov preteku, deň preteku, čas spustenia mechanických hodín, v prípade len EKS 

čas spustenia prvého EKS so zaokrúhlením na 15 min. teda napr. 15:15 hod, 13:30 , 

9:45 či 17:00 hod. 

Do protokolu sa postupne uvedú mená účastníkov preteku , číslo hodín – typ EKS, 

číslo tuby prvého konšt.holuba v prípade mech.hodín, prípadne kód preteku pokiaľ 

EKS tento vytvára. 

V prípade dodatočného uzavretia hodín, resp. riešenie mimoriadnej situácie sa na 

zadnej strane protokolu uvedie situácia a jej riešenie. 

Protokol podpisuje 4-členná komisia, kde paličkovým písmom budú uvedené 

čitateľné mená členov komisie. 

Tento protokol doporučujeme vypracovať vo forme dvoch výtlačkov ( kópia + 

originál) a kópiu použiť pre proces otvárania hodín a vyhodnocovania EKS. 

Protokol o uzatváraní hodín a spustení EKS sa nevkladá do obálky s logom „autíčko“, 

ale doporučujeme jeho umiestnenie v inej obálke v prepravnom aute. Inou 

možnosťou je , že ostane v NS uložený v zapečatenej skrini spoločne s ďalšou 

dokumentáciou k preteku.  

Ukončenie procesu nasadzovania holubov a činnosti vedúceho NS pri nasadzovaní 

holubov na preteky sa považuje odovzdanie zapečatenej obálky s logom autíčko 

posádke prepravného prostriedku. Obálka musí byť riadne vypísaná, opečiatkovaná 

pečiatkou ZO daného NS, prelepená a podpísaná 3 členmi – účastníkmi preteku. 

V prípade nasadzovania holubov v inom NS ako je materská ZO, je potrebné vytvoriť 

zmiešané nasadzovacie komisie zložené z členov týchto ZO, ktoré sa zúčastňujú 

nasadzovania na dané preteky. Vyplní sa Protokol o uzatvorení hodín a spustení EKS 

pre dvojpretek ( forma B ) ( viď príloha 3), kde sa podpíše komisia pre prvý pretek 

a jedna kópia tohto Protokolu sa vezme do nasadzovacieho strediska tých 

chovateľov, ktorí sa zúčastnia nasadzovania na ďalší pretek v neskoršom čase. Tento 

Protokol ( forma B) je následne použitý pre druhý pretek a komisia o uzatvorení 

hodín a spustení EKS sa podpíše do druhej kolónky. V prípade, že sa chovatelia 

nezúčastnia nasadzovania holubov vo vlastnom NS v neskoršom čase( na druhý 

pretek), sú povinní odovzdať tento Protokol ( forma B) v materskej ZO, ktorá sa 

zúčastní následného nasadzovania PH. Do tohto protokolu sú doplnené údaje 

o uzatváraní hodín a spustení EKS pretekov. V prípade, že tento Protokol nebol 

doručený, vypracuje vedúci NS nový protokol pre jedny preteky ( forma A) 

a pokračuje podľa PP SZ v činnosti v NS. Ďalšou možnosťou je, že sa účastník prvého 

nasadzovania zúčastní vyhodnotenia pretekov v NS, kde nasadzoval PH a zanechal 

kópiu Protokolu o uzatváraní hodín a spustení EKS ( forma B). Porušenie tohto 

postupu je možné považovať za športový priestupok a vyradiť preteky priestupcovi. 
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Vyhodnotenie doletov holubov a činnosť komisií: 

Vyhodnotenie pretekov je možné iba v prípade účastí 5 účastníkov pretekov v zmysle 

PP a piatich hodín resp.EKS , ktoré boli na tento preteky uzavreté a spustené. 

Vedúci NS zriadi trojčlenné komisie, ktoré pracujú pri otváraní a vyhodnocovaní 

mechanických hodín. Člen komisie nesmie byť pri vyhodnocovaní vlastných 

mechanických hodín. Za potiahnutie pásky v mechanických hodinách po kontrolnom 

odtlačku zodpovedá majiteľ hodín. Kontrolný otvor ( dierka v páske ) musí byť za 

otváracím odklepom  minimálne v otváracom odtlačku. Komisia je povinná 

vyhodnotiť a skontrolovať všetky konštatovacie údaje a súlad čísel gumičiek 

v hodinách s údajmi na kontrolnom liste daného chovateľa. Jednotlivé odtlačky musia 

byť vyplnené údajmi o čase konštatovania, číslom konštatovaného holuba a číslom 

pretekovej gumičky. V prípade konštatovania holuba pri viacdňovom preteku uviesť 

deň preteku. Holuby, ktoré neboli konštatované musia mať na KL vyškrtané kolónky 

o čase doletu. V prípade omylu pri zápise uviesť do poznámky na KL správny údaj 

a čitateľný podpis toho kto zápis urobil. 

Všetky doletové protokoly prípadne vyhodnotené pásky z mechanických hodín 

preberá vedúci NS a údaje o nich uvedie do Protokolu o otváraní hodín a vyhodnotení 

EKS. U EKS, ktoré tvoria kód pretekov uvedie tento kód do protokolu. 

Jeden výtlačok  nasadzovacích listov a doletových listov ako aj kopia nasadzovacieho 

a vyhodnoteného konštatovacieho listu u chovateľov s mechanickými hodinami 

a vyhodnotených pásiek z mechanických hodín sa vloží do obálky s logom „domček“. 

Do tejto obálky sa vloží aj vyplnený Protokol o otváraní hodín a vyhodnotení EKS( viď 

príloha 4). Tento je podpísaný 4-člennou komisiou zloženou z účastníkov 

pretekov.V tomto protokole sa vyškrtajú mená chovateľov, ktorí sa nezúčastnili 

pretekov v prípade, že boli už vopred uvedení v predtlači. Vyplní sa hlavička obálky 

a prelepená sa odovzdá výcvikárovi OZ. 

Nasadzovací list a doletový list z  EKS a originál nasadzovacieho a vyhodnoteného 

kontrolného listu z mechanických hodín pretekov sa vloží do obálky s logom 

„počítač“. Na obálke sa vyplnia údaje o počtoch PH a chovateľov a odošle sa na 

spracovanie výpočtárovi. 

V prípade, že sa vyhodnotenie pretekov vykoná prostredníctvom EKS z online 

prenosom ( Benzing a Topigeon) u všetkých členov preteku, nemusí sa vypracovať 

Protokol o otvorení hodín a  vyhodnotení EKS a obálka s logom „domček“ a „PC“ sa 

nemusí zasielať. Povinnosťou chovateľov vlastniacich takýto EKS je umiestniť 

nasadzovacie a doletové listiny z pretekov na server „mypigeons“ v čase najneskôr do 

nasadzovania na najbližší pretek.  V prípade možnej požadovanej kontroly musia mať 

k dispozícii výtlačky doletov a nasadzovania PH u systémov s online prenosom dát. 

Pokiaľ svojou neprítomnosťou na otváraní hodín a vyhodnocovaní EKS ohrozia 

zvyšných účastníkov preteku vo vlastnom NS, ktorí tento EKS nevlastnia, je možné 

tento čin považovať za športový priestupok a organizátor pretekov rozhodne o jeho 

riešení. 

Pre svoju činnosť používa tlačivá uverejnené na webovej stránke SZ – 

www.postoveholuby.sk 
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2. Činnosť výcvikára OZ 
 

Je volený ako súčasť výboru OZ konferenciou OZ a do funkcie schválený výborom OZ. 

Riadi činnosť výcvikárov ZO počas pretekovej sezóny , organizuje ich školenie pred 

pretekovou sezónou a spracúva Predpretekovú dokumentáciu OZ( viď príloha 7), ktorú 

po schválení výborom OZ zasiela prostredníctvom štatutárov OZ sekretárovi SZ 

a predsedovi Športovej komisie SZ. Zhromažďuje pretekovú dokumentáciu ( 

pretekový plán, kontrolné listy z pretekov – nasadzovacie aj vyhodnocovacie, 

protokoly o uzatváraní hodín a spustení EKS ako aj o otváraní hodín a vyhodnotení 

EKS) Zodpovedá za správnosť údajov v protokoloch o štarte (príloha 8 resp 9), ktoré 

zasiela na miesto štartu. Kooperuje štart holubov so štartovacími komisármi, po 

realizovaní štartu do jednej hodiny uvedie na stránkach „mypigeons“ údaje o čase 

štartu, počte holubov a účastníkov preteku ( prípadne aj počasie na mieste štartu). 

Rieši možnú havárijnú situáciu a informuje o jej výskyte predsedu Športovej komisie 

SZ príp.prezidenta SZ. 

Zodpovedá za kompletné vyplnenie Protokolu o štarte holubov ( príloha 8 resp. 9) a jeho 

odovzdanie posádke auta, ktorá si dá tento protokol potvrdiť komisárom určeným 

národným zväzom, krajiny v ktorej sa preteky uskutočňujú. V prípade spoločných 

pretekov v rámci regiónov je možné vypracovať spoločný Protokol o štarte pre všetky 

OZ zúčastňujúce sa spoločných pretekov pokiaľ sú prepravované v spoločnom 

prepravnom prostriedku ( príloha 9). Tento spoločný protokol umiestnívýcvikár 

prepravcu sa serveri „mypigeons“ v rámci spoločných pretekových výsledkov daného 

preteku. 

Po dodaní Protokolu o štarte holubov zabezpečí jeho umiestnenie na serveri 

„mypigeons“ v elektronickej podobe prípadne ho zašle na sekretariát SZ najneskôr do 

5 dní po štarte.  Do 14 dní po ukončení pretekovej sezóny odošle originál protokoly 

o štarte na sekretariát v prípade, že tak neurobil počas nej. 

Kooperuje so spracovateľom pretekov svojho OZ v súčinnosti pri nastavovaní súťaží 

OZ a súťaží MS a IM na stránkach „mypigeons“. Kontroluje dokumentáciu z pretekov 

dodanú z NS svojho OZ a prispieva propagáciou Pretekového poriadku SZ 

k predchádzaniu porušovania PP v nich. 

Kooperuje s predsedom Športovej komisie SZ pri riešení neprehliadnych situácii počas 

pretekovej sezóny hlavne v prípadoch, kedy sa objavia nepredvídané okolností 

hraničiace s výkladom PP.  

Spoločne s výborom OZ zodpovedá za určenie miesta štartu holubov do pretekových 

plánov, ktoré sú uvedené ako oficiálne v databáze jednotlivých národných zväzov.  

Zodpovedá za správnosť údajov nastavení jednotlivých súťaží MS a IM na serveri 

„mypigeons“ v kooperácii s výpočtárom OZ v termíne určenom Obežníkom SZ. 

V období organizovania výstav v kooperácii s výborom OZ a výcvikármi ZO sa podieľa 

na určení výstavnej kolekcii, ktorá bude reprezentovať OZ na regionálnej či národnej 

výstave. 

Pre svoju činnosť používa tlačivá uverejnené na webovej stránke SZ – 

www.postoveholuby.sk 

 

 



ZO, VS, OZ - CHPH      
P R O T O K O L 

 

o nasadzovaní poštových holubov na pretek z  ............................................................... 
 
konaný dňa  .......................  20…. 
 
Potvrdzujeme, že holuby boli riadne podľa súťažných smerníc nasadené na pretek  v počte: 

 
EKS :   …………….............. ks  Chovateľov s EKS : ................................... 
 
Gumičky: ……………..……… ks  Chovateľov s MH :  .................................... 
 
Spolu:  …………….………. ks  Spolu chovateľov :   ................................... 
 
Boli použité pretekové gumičky série ..................….. čísla od .................…..  do ………………. 
   
Por. Chovateľ – názov tímu Počet  nas. 

holubov 
Čísla gumičiek 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    

Členovia nasadzovacej komisie:      Podpisy:  
   ............................................         ………………............... 

   ............................................         ………………………... 

   ...........................................         ………………………… 

 
Dátum: ....................….……. 



......................................................  P R O T O K O L – „A“ 
 pečiatka  ZO CHPH   

o spustení a vyhodnotení konštatovacích hodín a EKS  pre preteky konané dňa: ........................................... 

z miesta štartu: ................................................................................................................................ 

1. Pred pretekmi bolo dňa: .......................................... 20  ........     o hod. ............. min. .............. 

spustených ........................... ks konštatovacích hodín a EKS 

2. Po pretekoch bolo dňa: ............................................. 20 .......       o hod. ............. min. .............. 

vyhodnotených ..............................ks konštatovacích hodín a EKS 

Por. 
číslo Meno chovateľa Číslo hodín 

Číslo tuby prvého 
konšt.-TIP EKS 

Kód EKS                  
( zatváranie) 

Kód EKS 
( otváranie) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 
1. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny na tieto preteky boli pred spustením prekontrolované, zaplombované a 
riadne spustené.  

Členovia komisie:   ..................................................  …………………........... 

                                 ………......................................  ....................................... 

Dňa: .............….  20 ......... ...................................................  …………………........... 

   ………..................................….  ………………………... 

2. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny, ktoré boli na tieto preteky zablombované a spustené, boli pred 
vyhodnotením  riadne prekontrolované. Zistené závady sú spísané na zadnej strane tohto protokolu. 

 

Členovia komisie:  ...................................................  ………………………...    

   ...................................................  ....................................... 

Dňa: ............….  20 .......... ……...........................................  …………………........... 

   …….......................................   ....................................... 



......................................................  P R O T O K O L – forma B 
 pečiatka  ZO CHPH   

o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín a spustení a vyhodnotení EKS pre preteky z miest štartu:                                               

Pretek č.1........................................dňa......................Pretek č.2.......................................dňa.......................... 

1.Pred pretekmi bolo dňa: .......................................... 20  ........     o hod. ........... min. .............. 

spustených ........................... ks konštatovacích hodín a    .....................  ks EKS   -    spolu: ..................ks 

• Pred pretekmi bolo dňa: .......................................... 20  ........     o hod. ........... min. .............. 

spustených ........................... ks konštatovacích hodín a    .....................  ks EKS   -    spolu: ..................ks 

 

2. Po pretekoch bolo dňa: ............................................. 20 .........     o hod. .......... min. .............. 

vyhodnotených .............................. ks konštatovacích hodín a ...................ks EKS   -  spolu:  ...............  ks 

Por. 
číslo Meno chovateľa Číslo hodín 

Číslo tuby 
prvého konšt.-

TIP EKS 

Kód EKS  
Pretek 1 

Kód EKS  
Pretek 2 

1.    - - 

2.    - - 

3.    - - 

4.    - - 

5.    - - 

6.    - - 

7.    - - 

8.    - - 

9.    - - 

10.    - - 

11.    - - 

12.    - - 

13.    - - 

14.    - - 

15.    - - 

16.    - - 

17.    - - 

18.    - - 

19.    - - 

20.    - - 

21.    - - 

22.    - - 

23.    - - 

24.    - - 

25.    - - 
1. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny a EKS na tieto preteky boli pred spustením prekontrolované, zaplombované a 
riadne spustené.  

Členovia komisie (pretek 1) .................................. …………………......Členovia komisie (pretek 2)   .......................    ....................  

                                 ………...................... ..................................                                             .......................    ...................... 

                                               ………..................... ..................................                                              .....................    ....................... 

Dňa: .............….  20 ......... ................................ …………………......                                              .....................    ....................... 

 2. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny a EKS, ktoré boli na tieto preteky zablombované a spustené, pod 

číslom ..................................... boli pred vyhodnotením  riadne prekontrolované. Zistené závady sú spísané na zadnej strane tohto 

protokolu. 

Členovia komisie:  ...................................................  ………………………...    

   ...................................................  ....................................... 

Dňa: ............….  20 .......... ……...........................................  …………………........... 

                                               ...................................................  ....................................... 



......................................................  P R O T O K O L  
 pečiatka  ZO CHPH   

o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín a EKS pre preteky z miest štartu:                                                 

Pretek č.1...Demmin..........................dňa....19.6.2022.......Pretek č.2.....Wroclaw..........dňa.....19.6.2022.............. 

1. Pred pretekmi bolo dňa: ....17.6.............. 2022  ........     o hod. ...18........ min. ..00............ 

spustených ............1.............. ks konštatovacích hodín a    ........2.............  ks EKS   -    spolu: .......3..........ks 

1. Pred pretekmi bolo dňa: ....18.6.............. 2022  ........     o hod. ...13........ min. ..00............ 

spustených ............0.............. ks konštatovacích hodín a    ........5.............  ks EKS   -    spolu: .......5..........ks 

2. Po pretekoch bolo dňa: ............................................. 20 .........     o hod. .......... min. .............. 

vyhodnotených .............................. ks konštatovacích hodín a ...................ks EKS   -  spolu:  ...............  ks 

Por. 
číslo Meno chovateľa Číslo hodín Číslo tuby prvého 

konšt.-TIP EKS 
Kód EKS  
Pretek 1 

Kód EKS  
Pretek 2 

1. Milan Blahovský xyz TOPIGEON 
0506 

0606 

2. Durcan Jozef Xyz BRICON SPEEDY 
SC39657 

SX36987 

3. Ján Zajac Xyz BRICON SPEEDY 
DA5698 

ED6854 

4. Vladimír Fábian Xyz TIPES 
- 

- 

5. Imrich Vysoký xyz 1 - 
- 

6. Peter Sramko XYZ Benzing M1 
- 

UK458769 

7.    
 

 

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      
 
1. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny a EKS na tieto preteky boli pred spustením prekontrolované, zaplombované a 
riadne spustené.  

Členovia komisie (pretek 1) ...Blahovský M.............. …………………......Členovia komisie (pretek 2)   ....Blahovský M..    ..............  

                                 …Rusko Al..................... ..................................                                             .....Fábian Vl....    ...................... 

                                               …Ferko Mir.................. ..................................                                              ....Zajac  Ján....    ....................... 

Dňa: ..17.6..….  2022 ......... ....Drobec Ján.................... …………………......Dňa:..18.6.  2022 .....           .....Vysoký ...    ....................... 

  

2. Zodpovedne prehlasujem, že konštatovacie hodiny a EKS, ktoré boli na tieto preteky zablombované a spustené, pod číslom 
..................................... boli pred vyhodnotením  riadne prekontrolované. Zistené závady sú spísané na zadnej strane tohto protokolu. 

 

Členovia komisie:  ...................................................  ………………………...    

   ...................................................  ....................................... 

Dňa: ............….  20 .......... ……...........................................  …………………........... 

                                               ...................................................  ....................................... 



 

 

 

Poznámka : 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 



��� Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra 

szchph@agroinstitut.sk - www.postoveholuby.sk – telefax. 004210376537503 

 

 

PREDPRETEKOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Rok...2022..... 

 

 

 

OZ CHPH:       SPIŠ 

Obsahuje: 

1. Pretekové plány organizačnej zložky SZ CHPH ako organizátora pretekov poštových holubov  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Predpreteková dokumentácia vypracovaná organizátorom pretekov poštových holubov  

A/- Doplňujúce smernice usporiadateľa pre organizáciu pretekov 

Pokyny k organizačnému zabezpečeniu sezóny 2022 
1/V plnom rozsahu platí Pretekový poriadok SZ CHPH včítane doplnkov schválených členmi XI.zjazdu SZ CHPH s platnosťou od 
25.3.2022 
2/Pri riešení nedostatkov sa funkcionári ZO a OZ musia riadiť disciplinárnympretekovým poriadkom SZ CHPH. 
 
B/- Evidencia NS, adresy, súradnice NS, prehľad o vedúcich NS, telefónne kontakty   vedúcich NS a organizátorov pretekov 

C/- Zápisnice usporiadateľa pretekov o vykonaní školenia vedúcich NS a ich zástupcov  s priloženou prezenčnou listinou 

účastníkov školenia. 

 - Rozdelenie boxov pre NS na jednotlivé nácviky 

v
o
d
ič
 

        

RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

 

        

S
P
R
IE
V
O
D
C
A
 

 

  SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

  SP.KAPITULA Škol.holubnik SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA Škol.holubnik SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

ZAHURA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 

Vozík na nácviky + preteky do 15.5.2022 vrátane 
     

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

 

LEVOČA     

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA 
 

- Rozdelenie boxov pre NS na jednotlivé preteky - KT + ST ( 30+70 € poplatok )-do 15.5.2022 vrátane 

v
o

d
ič

 

        
ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA  RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA 

ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA  RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA 

ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA  RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA 

ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA  RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA 

ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA 

ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA 

 

        

S
P

R
IE

V
O

D
C

A
 

 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

Škol.hol. SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

Šk.hol.-1/2 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 

 

 

 

 



Nahlášky košov a holubov na sezónu 2022 

ZO CHPH Nácviky KT do 500 km DT1 DT2 DT3 DE1 GOT DE2 

RICHNAVA - 0804 22 2 16 74 53 45 17 9 7 

SP.KAPITULA - 0802 39,5 15,5 28 160 155 155 62 52 57 

ZAHURA - 0803 27 5 21 100 100 100 41 34 39 

LEVOČA - 0805 41 8 27 190 183 176 67 65 64 

Spolu košov ( holubov ) 129,5 29,5 91,0 519,0 486,0 471,0 187,0 160,0 167,0 

  
  

 

 

 

 

- Rozdelenie boxov pre NS na jednotlivé preteky - KT preteky od 23.5.2022 včítane (poplatok+70€ ) 

 

        

V
O

D
IČ

 

 

 SP.KAPITULA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

 SP.KAPITULA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

SP.KAPITULA SP.KAPITULA RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

 SP.KAPITULA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

ŠKHOL SP.KAPITULA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

 RICHNAVA RICHNAVA RICHNAVA ZAHURA ZAHURA ZAHURA ZAHURA 

 

        

SP
R

IE
V

O
D

C
A

 

 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

LEVOČA LEVOČA LEVOČA LEVOČA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA SP.KAPITULA 

 

 

Časy nasadzovania holubov v NS na jednotlivé nácviky  a preteky 
 

nácviky 

NS príchod odchod 

RICHNAVA 6:15 hod  6:35 hod 

ZAHURA 6:55 hod 7:15 hod 

SP.KAPITULA 7:30 hod 8:00 hod 

LEVOČA 8:20 hod 8:30 hod 

 

 

Preteky –OSWIECIM-JAWORZNO-SOSNICOWICE 

 

NS príchod odchod 

RICHNAVA 18:45 hod 19:00 hod 

ZAHURA 19:20 hod 19:45 hod 

SP.KAPITULA                            19:55 hod 20:25 hod 

LEVOČA 20:45 hod 21:00 hod 

 

 

 

 



Preteky –LEVIN BRZESKI -WROCLAW-GNIECHOWICE 

 

NS príchod odchod 

RICHNAVA 17:00 hod 17:20 hod 

ZAHURA 17:45 hod 18:15 hod 

SP.KAPITULA 18:35 hod 19:00 hod 

LEVOČA 19:20 hod  19:40 hod. 

 

Preteky Miedzyrzecz-Demmin – Ostrzezow-Strzelin- Siechnice dodatočne 

Uzatváranie hodín - príchod členov do NS - minimálne 1 hod. pred odchodom auta z NS 

Otváranie hodín z pretekov do 600 km - deň preteku o 19:00 hod. 

Otváranie hodín z pretekov nad 600 km - nasledujúci  deň od štartu holubov o 19:00 hod. 

 

3/ termíny zasielania pretekovej dokumentácie za NS výcvikárovi OZ CHPH - do 24 hodín od otvorenia resp. vyhodnotenia 

hodín v NS 

– pretekový plán starých a mladých holubov so všetkými náležitosťami - zaslať na SZ 14 dní pred prvým pretekom sezóny 

- pokyny k organizácii pretekovej činnosti v NS 

4/ auto OZ opustí územie SR na prechode Javorina resp. Sp.St.Ves, do 1,5 hodiny od odchodu z NS Levoča, 

 

Najnutnejšie pokyny k zabezpečeniu  pretekovej sezóny 2022 

  Pretekový poriadok SZ CHPH schválený na XI. zjazde SZ CHPH platí v plnom rozsahu pre nasadzovanie holubov, 

zatváranie konštatovacích hodín, otváranie konštatovacích hodín a výpočet výsledkov. Uvedený pretekový poriadok je pre 

všetkých chovateľov a funkcionárov OZ CHPH SPIŠ záväzný ako aj vydané Obežníky SZ CHPH k zabezpečeniu pretekovej 

sezóny  2022 (pokyny pre prácu OZ, vedúceho NS a výcvikára) a tieto pokyny.  

1. Holub môže byť v sezóne 2022 nasadený iba u jedného chovateľa. 
2. Holuba od ktorého nemá chovateľ doklad o vlastníctve nemôže nasadiť na pretek. V prípade, že pri kontrole sa taký 

prípad zistí bude chovateľ z preteku vyradený so všetkými holubmi. 
3. Držanie a hlásenie holubov pri nasadzovaní holubov na pretek nesmie vykonávať chovateľ – vlastník holuba. 

V prípade, že sa taký prípad zistí bude chovateľ vyradený z celej pretekovej sezóny a disciplinárne riešený. 
4. Konštatovať holuby možno až do otvorenia konštatovacích hodín. Každý odtlačok na pretekovej páske musí byť riadne 

vyhodnotený. Nevyhodnotený odtlačok sa musí vyškrtať. 
5. Všetky otváracie komisie môžu začať pracovať, až po oficiálnom čase otvorenia konštatovacích hodín. Toto nariadenie 

platí aj pre EKS. V prípade, že otváracia komisia vytlačí doletový list pred časovým signálom (stanovený v tomto 
doplnku k pretekovému poriadku), chovateľ musí byť z preteku vyradený. 

6. Prvé doletené holuby sa zo stanovených pretekov hlásia p. Milanovi Blahovskému č. tel. – 0903/421 839. 
7. Konštatovacie hodiny sa štandardne otvárajú v deň preteku.  Zo superdlhých tratí deň po štarte preteku. 
8. V prípade, že ZO CHPH nebude mať v deň otvárania konšt. hodín do 17,30 doletených 20% nasadených holubov 

oznámi túto skutočnosť výcvikárovi OZ do 17,50 hod. na tel. – 0903/421 839, Následne medzi 18,00 a 18,10 hod. 
výcvikár OZ oznámi vedúcim NS či sa hodiny budú otvárať, alebo sa pretek predlží. 

9. Konštatovacie hodiny sa uzatvárajú iba podľa satelitných hodín alebo rádiového signálu. 
10. O zatváraní hodín sa vypíše dvojmo protokol (najlepšie kópia).  (Poznámka: Nadštandard pretekového poriadku.) 
11. Protokol o zatváraní konšt. hodín podpisujú štyria členovia nasadzovacej komisie. 
12. Pri zápise EKS do kolónky číslo 1. konšt. holuba – tuby sa musí zapísať plávajúci kód preteku. Ak sa kód nezapíše 

konštatovanie nemôže byť platné. (platí pre EKS Benzing,Bricon,Tauris,Topigeon.) 
13. Vedúci NS vypíše pre každý pretek tri - štyri obálky s označením preteku, dátumu, počtu nasadených holubov 

a zúčastnených chovateľov. 
Obálka bez označenia: Do nej vloží Protokol o zatváraní konšt. hodín a spustení EKS (Poznámka: Nadštandard – nezáväzné 

pre iné OZ CHPH) - vloží sa do auta posádke. 

Obálka č.1 (logo auto): Do nej sa vkladajú druhé kópie kontrolných listov, nasadzovacie listy o nasadzovaní holubov EKS 

a Protokol o nasadzovaní holubov. Táto obálka sa otvára iba v mimoriadnom prípade!!! Komisiou menovanou 

organizátorom pretekov alebo kontrolnými orgánmi SZ CHPH. Obálka je zapečatená a podpísaná členmi nas.komisie ( v 

protokole o uzatv.hodín resp. o nas.holubov) - vloží sa do auta posádke !!! 



Obálka č.2( logo PC) : Do nej sa vkladajú Protokol  vyhodnotenia EKS , doletové listiny z EKS ako aj prvé kópie nasadz.listín 

a vyhodnotené KL majiteľov mechanických hodín. Obálka sa zasiela výpočtárovi OZ do 24.hod. od vyhodnotenia preteku. 

Obálka č.3 (logo DOM) : Zasiela sa výcvikárovi OZ v zapečatenej obálke pre potreby kontroly. Do nej sa vkladajú Protokol 

z otvárania hodín , nasadzovacie listiny EKS a majiteľov mech.hodín, vyhodnotené pásky a doletové listiny a listiny doletov 

majiteľov mech.hodín. 

Žiadam vedúcich NS, aby presne a zodpovedne vypisovali údaje na obálkach.          

      Uvádzať správne údaje o nasadzovaných holuboch a chovateľov zúčastňujúcich sa preteku ! 

14. Pri nasadzovaní holubov EKS sa tlačia tri až štyri kópie.   
      Prvá – slúži ako nasadzovací kontrolný list. (Ide do obálky vkladanej do auta.) 

      Druhá – slúži ako druhá časť pásky z konšt. hodín a zasiela sa zopnutá s listinou o dolete holubov výpočtárovi. 

      Tretia – sa zasiela po otvorení resp.vyhodnotení hodín výcvikárovi OZ s doletovou listinou a KL 

      Štvrtá je určená pre chovateľa, ak ju potrebuje.  

15. Protokol o priradzovaní čipov musí byť zaslaný výcvikárovi OZ CHPH pred odchodom auta na pretek. Prvé zostavy sa 
zašlú   výcvikárovi OZ CHPH do 4.5.2022 prostredníctvom auta.  

16. Všetky protokoly (okrem Protokolu o uzatváraní konšt. hodín) - o prideľovaní čipov, o nasadzovaní holubov – kontrolné 
listy, pásky z hodín) vždy podpisujú traja členovia príslušnej komisie – čitateľne – paličkovým písmom predpísať 
priezvisko a podpísať. Tam kde sa to vyžaduje podpisuje sa aj chovateľ. V prípade neprítomnosti chovateľa podpisuje 
KL vedúci NS. Podpísaná musí byť posledná strana ak ich je vytlačených viac, ale strany musia byť zopnuté 
spinkovačom. Opečiatkovaná pečiatkou ZO musí byť každá listina nas. a doletového listu EKS a KL mech.hodín. 
Protokol o priradení čípov musí byť vytlačený ešte pred nasadením PH na pretek !!! 

17. U EKS Protokol o čipovaní, nasadzovaní i otváraní musí byť opatrený pečiatkou ZO CHPH. 
18.  Nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní najmenej 5 (päť) pretekových 
družstiev s rozdielnymi súradnicami doletu a adresou holubníka za prítomnosti minimálne jedného zástupcu každého 
družstva, ktorý dovŕšil 15. rok života, od začiatku nasadzovania holubov. Päť účastníkov preteku, napísaných v hlavičkách 
kontrolných listov musí byť prítomných počas celého nasadzovania a naloženia holubov do prepravného auta až po jeho 
odchod z NS. Pokiaľ by sa preteku nezúčastnilo 5 chovateľov, musia sa dve prípadne viac stredísk spojiť. V takom prípade 
musí byť každá komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných stredísk. Účastník nasadzovania holubov u iného 
organizátora preteku nesmie byť diskriminovaný pri otváraní konštatovacích hodín.  

18. Po preteku sa pri konštatovaní EKS vytlačia tri až štyri kópie o dolete holubov. 
       Prvý – slúži ako páska a zasiela sa výcvikárovi OZ 

       Druhý – ide na spracovanie výpočtárovi spoločne s nasadzovacím listom, ktorý je zopnutý s doletovým listom 

       Tretí – ostáva v klubovni - archivovaný v uzamknutej skrini. 

       Štvrtý (ak sa tlačí) – ostáva chovateľovi. 

Kto bude tlačiť menej kópií, ponesie za to zodpovednosť sám!!! 

19. Po preteku sa kópia protokolu o zatváraní konštatovacích hodín doplní, podpíše  a spolu s páskami a doletovými listinami 
doručí  výcvikárovi OZ CHPH    
      – najneskoršie do 24,00 hod, nasledujúci deň po otvorení konšt. hodín. 

- obálky s výsledkami je potrebné doručiť na adresu Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 38 (dať aj do schránky – 

nesmie trčať von). Dokumentáciu je možné nechať aj v ZŠ Skolská ul.č.3.Sp.Podhradie 

20. V rovnakom čase sa doručia aj podklady na spracovanie pretekových výsledkov. Dokumenty musia byť v dvoch 
samostatných (rozdielne označených obálkach)  obálkach. 

21. Kontrolnú činnosť je potrebné vykonávať podľa smernice pre kontrolnú činnosť schválenú Valným zhromaždením SZ 
CHPH dňa 01. 04. 2006. 

 

 

 

 

 

 

Evidencia NS, adresy, súradnice NS, prehľad o vedúcich NS, telefónne kontakty vedúcich NS 

a organizátorov pretekov 



 

NASADZOVACIE 
STREDISKO 

Adresa NS Súradnice NS 
Vedúci NS 
Zástupca 

Tel. 
Kontakty 

Richnava Richnava 101 48-55-58/20-55-16 František Kuruc 0915/941022 

Zahura Sp.Vlachy, 
Záhradná 

48°56'45"/20°47'31" Lukáš Čurilla 0915 967888 

Sp.Kapitula Školská 
3,Sp.Podhradie 

49-00-16/20-45-08 Milan Blahovský 0903/421893 

Levoča Žel.riadok 
34,Levoča 

49°0'58/20°35'50 Vladimír Kovalčík 0915/962172 

     

 

 

Kontakty organizátorov pretekov 

 

Predseda Dalibor Duľa Záhradná 11,Sp.Vlachy 0915967888 

Tajomník Ing.Vlad.Fábian Kúpeľná 43,Sp.Pod 0903629983 

Výcvikár Mgr.M.Blahovský Hviezd.38,Sp.Podhr. 0905207742,0903/421839 

Autoreferent    

Pokladník Ján Čurilla Kaľava 0905502857 

 

Zápisnica usporiadateľa pretekov o vykonaní školenia vedúcich NS a ich zástupcov   s priloženou prezenčnou 

listinou účastníkov školenia. 

Zápisnica musí obsahovať: 

Dátum školenia: ....13.4.2022.........        Miesto: .....Sp.Vlachy...............Čas: ..18:00 hod.........       

Kto školenie viedol: ......Blahovský..Milan.................................... 

Účastníci (tabuľka) 

NASADZOVACIE 
STREDISKO 

Vedúci NS 
Zástupca 

Adresa vedúceho NS 
Adresa zástupcu 

Podpis vedúceho 
Podpis zástupcu 

Richnava Fr.Kuruc Víťaz  
Zahura Lukáš Čurilla Kaľava  

Sp.Kapitula Ján Zajac Bijacovce  

Levoča Vlad.Kovalčík Lev.Dolina  
 

Poznámky: 

 

Spôsob, termíny a harmonogram zasielania pretekovej dokumentácie. 

-       – najneskoršie do 24,00 hod, nasledujúci deň po otvorení konšt. hodín.(možnosť zaslatia databáz z Benzing emailom 

na adresu romulus2777@gmail.com 

- obálky s výsledkami je potrebné doručiť na adresu Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 38 (dať aj do schránky – 

nesmie trčať von). Dokumentáciu je možné nechať aj v ZŠ Skolská ul.č.3.  

Dokumentácia z nasadzovania holubov v NASADZOVACOM STREDISKU: 

DO AUTA V ZALEPENEJ OBÁLKE vedúci NS vloží ( logo AUTO) 

1) Druhé kópie KL, resp. nasadzovacích listov z EKS (viď.  vzor - preteková dokumentácia) 

2) Protokol o nasadzovaní holubov (viď. vzor – preteková dokumentácia) 



Ak v priebehu nasadzovania holubov došlo k dodatočnému priraďovaniu čipov, vedúci NS v  samostatnej zalepenej obálke č. 

2 odošle protokol výcvikárovi OZ CHPH. 

Na obálke bude označené:    a) Nasadzovacie stredisko  ........................................................   

                                                    b) Dodatočné priradzovanie holubov chovateľa: ........................ 

Výcvikár OZ CHPH po prevzatí dokumentácie z auta, po návrate z preteku, obálku č. 2 otvorí. Protokol o priraďovaní 

prekontroluje a založí k ostatným priraďovacím protokolom. 

Obálky z auta s 2. kópiami kontrolných listov a protokolom o nasadzovaní,  výcvikár OZ CHPH neotvára iba uschováva 

neporušené pre prípad kontroly. ( logo AUTO)  

Dokumentácia z otvárania konštatovacích hodín v NASADZOVACOM STREDISKU: 

Výcvikárovi OZ CHPH sa samostatnej obálke zasiela ( domček) 

1. Protokol zo zatvárania a otvárania konštatovacích hodín (viď. vzor – preteková dokumentácia). 

2. Pásky z konštatovacích hodín. 

3. Nasadzovací a doletový list z EKS. 

4.Vyhodnotené kontrolné listy u majiteľov mechanických hodín 

 

Výpočtárovi (prostredníctvom vycvikára, ktorý dokumentáciu prekontroluje, prípadne priamo výpočtárovi) ( PC) 

1. Prvé kópie vyhodnotených  kontrolných listov majiteľov mechanických hodín . 

2. Nasadzovací a doletový list z EKS. 

3. Ak dokumentáciu sumárne zasiela výpočtárovi výcvikár OZ CHPH, prikladá mu kópiu protokolu o štarte – slúži ku 

kontrole, pre výpočtára. 

 

Dokumentácia ktorá ostáva z preteku v NS:  
1. Druhé kópie kontrolných listov po zápise doletu holubov z preteku. 

2.  Doletový list z EKS 

3. Hrebene a gumičky konštatovaných holubov (gumičky konštatovaných holubov na hrebeni).  

4. Písomný prehľad – evidencia pretekových gumičiek použitých na pretek. 

5. Protokoly priraďovaní a dodatočnom priraďovaní čipov. 

 

       V Sp.Vlachoch, 13.04. 2022 



PROTOKOL O PREVEDENOM ŠTARTE POŠTOVÝCH 
HOLUBOV 

 

Organizácia: ........................................................................................                                                                                     

Počet  chovateľov(Züchtern, hodowcy).............nas.holubov (Tauben, gołębie) ................. 
 
Miesto štartu ( Miejsce wypuszczenia - Auflassort )  
 

  .........................................................................................................                    

 
Deň štartu ( dzień wypuszczenia gołębi,  Auflasstag ): .....................  

Čas štartu (czas wypuszczenia gołębi , Startzeit ):  ........................... 
 

Súradnice miesta štartu : N..........................E.................................... 

 

Počasie na mieste štartu (Pogodynka miejscowości wypuszczenia - Weter 
an Auflassort ):  
 

.............................................................................................................. 

 

Počasie na trati:.................................................................................... 
                         

Holuby boli na miesto štartu prepravené dopravcom –  
Vodič 1 :                                         

......................................................... 
Vodič 2 (Sprievodca) :                
    ..........................................................   
 

 Prepravným autom ŠPZ :  .......................................................... 
Dolu podpísaní zodpovedne prehlasujeme, že v mieste a čase, ako je hore  uvedené, bol 
uskutočnený štart poštových holubov. 
( Wir unter unterschriebene haftbar proklamieren, dass im Ort und in der   Zeit, wie 
ist oben angefuhrt, der Start der Brieftauben durchgefuhren war.) 
 
Meno štartéra:   ...........................................................                                  
Potvrdzuje schválený orgán : 
Kontakt ( tel. ):     .............................................................  
 ( Genehmigte Organ bestädingt ) 
   pečiatka a podpis   ............................................................                                                                                                                                                                                             
(pieczątka i podpis , Stempel und Unterschrift ) 
 

 

OZ - CHPH  
.............................................................................................. 

 
ZO- NS– CHPH            počet chovateľov      počet nas. holubov 
...................................................................................................................... 

 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

          

         

Meno štartéra:   .................................................................... 
 
Kontakt ( tel. ):  ........................................................................  
 

 



PROTOKOL O PREVEDENOM ŠTARTE POŠTOVÝCH 
HOLUBOV 

 

Organizácia: ........................................................................................                                                                                     

Počet  chovateľov(Züchtern, hodowcy).............nas.holubov (Tauben, gołębie) ................. 
 
Miesto štartu ( Miejsce wypuszczenia - Auflassort )  
 

  .........................................................................................................                    

 
Deň štartu ( dzień wypuszczenia gołębi,  Auflasstag ): .....................  

Čas štartu (czas wypuszczenia gołębi , Startzeit ):  ........................... 
 

Súradnice miesta štartu : N..........................E.................................... 

 

Počasie na mieste štartu (Pogodynka miejscowości wypuszczenia - Weter 
an Auflassort ):  
 

.............................................................................................................. 

 

Počasie na trati:.................................................................................... 
                         

Holuby boli na miesto štartu prepravené dopravcom –  
Vodič 1 :                                         

......................................................... 
Vodič 2 (Sprievodca) :                
    ..........................................................   
 

 Prepravným autom ŠPZ :  .......................................................... 
Dolu podpísaní zodpovedne prehlasujeme, že v mieste a čase, ako je hore  uvedené, bol 
uskutočnený štart poštových holubov. 
( Wir unter unterschriebene haftbar proklamieren, dass im Ort und in der   Zeit, wie 
ist oben angefuhrt, der Start der Brieftauben durchgefuhren war.) 
 
Meno štartéra:   ...........................................................                                  
Potvrdzuje schválený orgán : 
Kontakt ( tel. ):     .............................................................  
 ( Genehmigte Organ bestädingt ) 
   pečiatka a podpis   ............................................................                                                                                                                                                                                             
(pieczątka i podpis , Stempel und Unterschrift ) 
 

 

REGION  
.............................................................................................. 

 
OZ –NS– CHPH            počet chovateľov      počet nas. holubov 
...................................................................................................................... 

 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

...............................  ....................  ................. 

          

         

Meno štartéra:   .................................................................... 
 
Kontakt ( tel. ):  ........................................................................  
 

 


