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I.

Termín výberu štandardných holubov
1/ Výber štandardných holubov vo všetkých štyroch kategóriách (staré H a Ha, mladé H
a Ha) sa vykoná 22. januára 2022 – sobota.

II.

Miesta výberu – posúdenia holubov

Regionálne výbery a posúdenie holubov 22. 01. 2022 dopoludnia
Západoslovenský región
Miesto konania: Bučany – kultúrny dom
Začiatok posudzovania: 8.30 hod.

Zodpovedný organizátor: Ing. Daniel Krajčík, PhD.
Preberanie holubov: 7.00 – 8.00 hod.

Posudzovatelia: JUDr. Cingel, Ing. Chytil, J. Kasan, Ing. Krajčík

Stredoslovenský región
Miesto konania: Turie – kultúrny dom
Začiatok posudzovania: 10.00 hod.

Zodpovedný organizátor: Ľubomír Valíček
Preberanie holubov: 8.00 – 9.00 hod.

Posudzovatelia: J. Valíček, A. Šimurka, J. Skaličan

Východoslovenský región
Miesto konania: bistro STOP Huncovce
Začiatok posudzovania: 8.30 hod.

Zodpovedný organizátor: Daniel Dudzik
Preberanie holubov: 7.00 – 8.00 hod.

Posudzovatelia: RNDr. Dudzik, P. Jakubčák, Ing. Grék, Dr. Juházy, M. Petruš

Celoslovenský výber a posúdenie holubov 22. 01. 2022 odpoludnia
Do celoslovenského výberu z každého regionálneho výberu postúpi:
Šesť štandardných starých holubov
Šesť štandardných starých holubíc
Štyri štandardné mladé holuby
Štyri štandardné mladé holubice
Miesto konania: Turie – kultúrny dom
Začiatok posudzovania: 14.30 hod.

Zodpovedný organizátor: Ľubomír Valíček
Preberanie holubov: 12.30 – 13.30 hod.

Posudzovatelia: J. Valíček, A. Šimurka, M. Druska, Ing. Chytil, J. Kasan, Ing. Krajčík,
RNDr. Dudzik, P. Jakubčák, Ing. Grék, J. Skaličan.

Prihlášky na výber – posúdenie holubov
1/ Prihlášky na výber štandardných holubov (viď. príloha) vo všetkých štyroch kategóriách
podávajú OZ CHPH.
1a/ Upozorňujeme, že holuby budú zaradené do kategórie tak ako je uvedené v prihláške, tj.:
kategóriu starý holub označujeme „H“, kategóriu starých holubíc označujeme „A“, kategóriu
mladých holubov označujeme ako „Hml“ a kategóriu mladých holubíc označujeme „HAml“.
Prosíme o zodpovedný prístup, už sa stalo, že z dôvodu chybného zaradenia do kategórie sa
holub pripravil o postup na vyššiu súťaž.
2/ V prípade, že OZ CHPH nemá záujem prihlásiť štandardné holuby na výber, prihlášky na
výber holubov môžu podať ZO CHPH, alebo aj jednotliví chovatelia.
3/ Prihlásiť do výberu je možné iba holuby s úplne splneným limitom.
4/ Termín podávania prihlášok holubov (viď. príloha) na výber- 19. 01. 2022 streda – do
24.00 hod.
Prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované.
5/ OZ CHPH, alebo chovateľ sa môže rozhodnúť, v ktorom regióne si dá holuby posúdiť.
6/ Prihlášky adresovať:
Západoslovenský región
Ing. Daniel Krajčík, PhD. – tel: 0907/280336, e-mail: d.krajcik@gmail.com

Stredoslovenský región
Ľubomír Valíček – tel: 0905/276259, e-mail: valicek334@gmail.com

Východoslovenský región
RNDr. Daniel Dudzik – tel: 0903/218028, e-mail: dano.dudzik@gmail.com

III.

Poplatky a podmienky

1/ OZ CHPH môže na výber prihlásiť maximálne 10 štandardných holubov.
2/ Výstavný poplatok za kolekciu OZ (8 - 10 PH) je 30 Eur. V prípade neúplnej kolekcie 4
Eura za holuba.
3/ Prihlásiť holuby nad stanovený limit je možné po dohode so zodpovedným za
posudzovanie v konkrétnom regióne.
4/ Do výberu chovateľ môže prihlásiť holuby iba v jednom regióne.

IV.

Všeobecné podmienky

1/ Výber holubov, preberanie holubov a doprava musia prebiehať v režime OP.
Dodržiavanie tejto podmienky sa bude striktne kontrolovať.
2/ Za každú OZ budú holuby prebraté ako ucelené kolekcie. Pri preberaní holubov musí
vystavovateľ odovzdať dvojmo zoznam vystavovaných holubov (viď. príloha).
Chovateľ sa zaväzuje a garantuje, že výberu sa zúčastnia len holuby so splneným
limitom! Nechceme chovateľov vystavovať administratívnej záťaži spojenej s vytváraním
výstavných kariet.
3/ Výstavný poplatok musia vystavovatelia uhradiť organizátorom pred prebratím holubov
na posudzovanie.
4/ Holuby privezené na posudzovanie (výber) musia byť zdravé a nenakŕmené.

V.

Stručný prehľad organizácie výberu - posudzovania

1/ V stanovenom čase organizátori od vystavovateľov preberú holuby na výber a posúdenie
(podľa odseku II.).
2/ Posudzovatelia posúdia holuby a zostavia poradie holubov v jednotlivých kategóriách do
dvoch hodín od začiatku posudzovania (podľa odseku II.).
3/ Po posúdení holubov v regiónoch (cca dve hodiny od začiatku posudzovania):
A/ Holuby, ktoré nepostúpili na celoštátny výber si vystavovatelia prevezmú od
Organizátorov.
B/ Holuby, ktoré postúpili do celoštátneho výberu, posudzovatelia dopravia do Turia,
kde sa uskutoční finálový výber holubov na olympiádu.
4/ Posudzovatelia oznámia vystavovateľom, kde si na druhý deň prevezmú chovatelia
holuby, ktoré sa zúčastnili záverečného celoštátneho výberu.

VI.

Pokyny pre majiteľov víťazných holubov

1/ Pokyny pre majiteľov holubov, ktoré postúpili na olympijskú klasifikáciu do Budapešti,
budú zverejnené na webovej stránke SZ CHPH dňa 24. januára 2022.

VII.

Kritériá kategórie štandard

Ešte raz si dovoľujeme pripomenúť kritériá kategórie štandard staré a mladé holuby:
a) Staré holuby plnia limit v 3 rokoch 2019, 2020 a 2021 (je to výnimka z pravidiel FCI),
pričom min. 500 km (H), resp. min. 400 km (HA) musí byť splnených v roku 2021.
b) U mláďat nie je žiadna zmena – 3 preteky cez 100 km.
OLYMPIÁDA 2022 – Štandard kategórie – staré holuby za roky 2019, 2020 a 2021
kategória
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OLYMPIÁDA 2022 – Štandard kategórie – mladé holuby za rok 2021
kategória
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V Nitre, dňa 10. januára 2022

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

