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OBEŽNÍK 2/2016 – Majstrovstvá sveta 2016 
 
 
 
 

Na základe písomnej informácie zaslanej z F.C.I. a Belgického zväzu – organizátora 
Majstrovstiev sveta poštových holubov WCH 2016 a organizátora Majstrovstiev sveta 
poštových holubov mladých chovateľov WYCH  2016 (do 25 rokov) sa môže tohto podujatia 
zúčastniť každá členská krajina FCI. Jednotlivé federácie sa môžu zúčastniť v kategórii WCH 
s 25 ks a WYCH s 15 ks mladých holubov. 

 
 
Miesto konania: NEVELE – BELGICKO  
 
 
1/ Členovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov sa môžu o účasť svojich 
mladých holubov v reprezentačnej kolekcii uchádzať do 10. februára 2016. 
2/ Písomné prihlášky (vrátane elektronickej pošty) je potrebné zasielať na sekretariát SZ 
CHPH, Akademická č. 4, 949 01 Nitra alebo e-mail: szchph@agroinstitut.sk 
3/ Prihlášky došlé po termíne sa nebudú brať do úvahy. 
4/ Výber holubov do reprezentačnej kolekcie pre MS 2016 v Nevele, vykoná Prezídium SZ 
CHPH na zasadnutí dňa 13. februára 2016. 
5/ Výber holubov pre WCH a WYCH 2016 bude zverejnený na webovej stránke. 
6/ Sústredenie vybratých holubov pre WCH a WYCH 2016 sa uskutoční orientačne okolo 
dátumu 29. marca 2016, presný dátum oznámime neskôr vybratým účastníkom.  
Termín sústredenia holubov, bude včas zverejnený aj na webovej stránke SZ CHPH. 
Zber holubov prebehne na sekretariáte SZ CHPH, Akademická 4, 949 01 Nitra, a v čase od 
14.00 do 18.00 hod. Tel. kontakt: 0917/534 964 - Ing. Javorček.  
8/ Spolu s holubmi je chovateľ povinný odovzdať : 
- riadne vypísaný rodokmeň s minimálne dvoma generáciami predkov a preukaz o 
vlastníctve 
- platné veterinárne potvrdenie z Regionálnej veterinárnej správy (okrúhla pečiatka)  
s vyznačením termínu vakcinácie a druhu vakcíny proti Paramyxovírusu. 
9/ Vek preberaných holubov: 30 - 45 dní, pričom musia byť zaočkované proti 
Paramyxovírusu. 
10/ Všetky odovzdané holúbätá sa stávajú majetkom organizátora, t. j. Belgického zväzu.  
11/ Termín finálového závodu v rozpätí 400 – 450 km, je stanovený na 15. augusta 2016.  
                                 
 
 
 
V Nitre 7. januára 2016                                                         RNDr. Daniel Dudzik 
                                                                                        prezident SZ CHPH                          


