Zápis
zo školenia vedúcich NS a výcvikárov ZO
Prítomní :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZO Bratislava - Pavol Korbaš, Jozef Hromkovič
ZO Pezinok - Stanislav Dušek
ZO Rusovce - neprítomný
ZO Dunajská Lužná - Vladimír Špindor
ZO Šenkvice - Ján Peško, Miroslav Polák
ZO Kraľová pri Senci - Ladislav Fule
ZO Lehnice - neprítomný
ZO Senec - Stanislav Hanzlík
ZO Mierová kolónia - Rudolf Slováček, Ľudovít Szoke

Predmet : preteková dokumentácia
Prítomných privítal výcvikár OZ p. Ladislav Fule. Stručne informoval o stretnutí a školení
výcvikárov OZ v pôsobnosti SZ CHPH. Odovzdal každému prítomnému funkcionárovi ZO
v tlačenej forme a vo farebnom vyhotovení, pretekovú dokumentáciu OZ CHPH Bratislava pre r.
2019 v nasledovnom zložení :
1.

Pretekový plán, ktorého súčasťou sú :
- Harmonogram nasadzovania holubov v NS
- Rozdelenie pretekových košov pre NS v aute a prívesnom vozíku
- Nahlásené počty holubov ZO na preteky pre r. 2019
- Platby ZO za pridelené koše
- Rozmiestnenie pridelených košov pre ZO v aute a prívesnom vozíku
- Harmonogram zberu prihlásených holubov ZO na nácviky z Podivína
- Rozdelenie pretekových košov pre NS v aute pre nácviky z Podivína
2. Obežník č. 1 pre organizovanie pretekov v sezóne 2019 rozpracovaný na časti :
Organizačné ustanovenia s kontaktnými osobami v NS
- Spôsob krúžkovania holubov na preteky
- Uzatváranie konštatovacích hodín na preteky
- Konštatovanie holubov z pretekov z Nemecka, s povinnosťou každého chovateľa
nahlásiť dolet prvého holuba do 15 minút po konštatovaní online do výpočtového
programu oblastného združenia.
- Otváranie konštatovacích hodín po preteku
- Terminovník úloh pre predsedov ZO a vedúcich NS
- Vzor protokolu o uzatváraní a otváraní KH
- Vzor protokolu o krúžkovaní poštových holubov na preteky
Výpočtári pre spracovanie pretekových výsledkov pre r. 2019 zostávajú podľa dosiaľ známych
informácií nezmenení. Z uvedeného vyplýva, že by nemal byť problém, aby pretekové výsledky
z každého preteku boli bezprostredne, po otvorení KH v každom NS , ale najneskoršie v utorok
dopoludnia po preteku, spracované a zverejnené na webovej stránke mypigeons.

3.

Obežník č. 2 - propozície súťaží v sezóne 2019

Dokumentácia bola podrobnejšie prediskutovaná a nejasnosti vysvetlené medzi zúčastnenými.
Výcvikár OZ p. Fule prízvukoval, že táto dokumentácia nie je samoúčelná. Je nevyhnutne
potrebné podľa nej postupovať a dodržiavať jej ustanovenia. Nemá slúžiť iba jednotlivcom. Je
nevyhnutne potrebné ju zverejniť na výstavnej tabuli resp. nástenke každého nasadzovacieho
strediska. Má byť k dispozícii pre každého účastníka pretekov OZ. Táto dokumentácia je
zverejnená aj na webovej stránke www.ozbratislava.sk nášho oblastného združenia.
V Kráľovej pri Senci, 25. apríla 2019
Zapísal : Pavol Korbaš v.r.
Schválil : Ladislav Fule v.r.
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