SLOVENSKÝ ZVAZ CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
OBLASTNÉ ZDRUŽENIE BRATISLAVA
=======================================================
SMERNICA
oblastnej výstavy poštových holubov SZ CHPH OZ Bratislava v r. 2014
1. Usporiadateľom oblastnej výstavy v r. 2014 podľa uznesenia zo zasadnutia
oblastného výboru č.1/2014 je SZ CHPH ZO Lehnice. Výstava sa uskutoční dňa
13. decembra 2014 v Obecnom kultúrnom dome v Lehniciach.
2. Určenie počtu vystavovaných holubov a holubíc podľa základných organizácií :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Základná organizácia SZ CHPH Počet vystavovaných holubov
Bratislava
16
Bratislava-Rusovce
13
Dunajská Lužná
16
Šenkvice-Cerové
16
Kráľová pri Senci
11
Lehnice
10
Senec
10
Bratislava-Mierová kolónia
6
MOZ – krátke trate
3
MOZ – stredné trate
3
MOZ – dlhé trate
3
Víťaz derby ročných holubov
3
MOZ – staré holuby
3
MOZ – mladé holuby
3
SPOLU:
116

Uvedené počty sú pre ZO CHPH a majstrov športových kategórií záväzné.
3. Výstavné podmienky
a/ ŠTANDARD
Holub najmenej 2500 km a holubica najmenej 2000 km za dva roky 2013-2014
umiestnených v 20% víťazov na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks
PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku
2014 musí mať z tohto limitu splnené najmenej 750 km a holubica 600 km.
b/ ŠTANDARD mláďa - holub a holubica
c/ ŠPORT - podmienky splnené za dva roky 2013 a 2014
Kategória
A od 100
do 400
km
B od 300
do 600
km
C nad 500
km
D All round
od 100 do 400
od 300 do 600
nad 500 km

E maratón
nad 700 km

Počet
pretekov

Min. počet
holubov

Min. počet
chovateľov

Minimum
km

Min.cien

10

250

20

1.500

20%

8

250

20

2.800

20%

6

150

20

3.300

20%

11 spolu
3 až 5
2 až 6
1 až 3

250
250
150

20
20
20

4

250

50

3.500
–

20%
20%
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d/ ŠPORT - podmienky splnené v roku 2014
Kategória
F mladé holuby
nad 100 km
G eso ročiak
nad 100 km
H Eso staré holuby
nad 300 km

Počet
Min.počet Min. počet Minimum
Min. cien
pretekov holubov chovateľov
km
3

250

20

300

20%

5

250

20

500

20%

6

250

20

1.800

20%

Vzorec pre výpočet koeficientov :
umiestnenie holuba x 1000
Kategória A,B,C,D,E,F,G,H = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
počet nasadených holubov v preteku / max. 5000 ks /
Kategória E : rovnaký vzorec bez obmedzenia 5.000ks nasadených holubov
Koeficient sa vypočíta na tri desatinné miesta
Výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.
Holub, ktorý získa najnižší výsledný koeficient je v poradí prvý.
c/ Výkon H a HA za rok 2014 :
Súčet nalietaných km v 20% víťazov v roku 2014 za podmienky účasti min. 20 chovateľov,
250 ks nasadených holubov a vzdialenosti miesta štartu od holubníka min. 100 km.
d/ Kategória „ ostatné vystavované holuby „
V tejto kategórii môžu ZO vystavovať holuby podľa vlastného uváženia / napr. výkon za život,
víťaz preteku, šport mláďa, štandard mláďa, majster ZO, majster VS a pod. / bez rozdielu
pohlavia vystavovaného holuba.
4. Organizačné pokyny pre preberanie holubov
a/ Vystavované holuby musia byť klinicky zdravé, dodané v ucelených zásielkach
podľa základných organizácií.
b/ Pre zabezpečenie vypracovania výstavného katalógu zašlú predsedovia ZO
CHPH zoznam vystavovaných holubov podľa vzorovej tabuľky priloženej v prílohe tejto
smernice mailom na adresu zaso@zaso.sk v termíne do 5. decembra 2014. Pre vyplnenie
tabuľky vystavovaných holubov použite počítač, písmo Arial, veľkosť písma 12.
c/ Poverený zástupca ZO CHPH odovzdá spolu s vystavovanými holubmi vyplnený
zoznam vo dvoch vyhotoveniach, podľa vzoru v prílohe tejto smernice. Jeden zoznam mu
preberajúci funkcionár potvrdí a odovzdá späť. Po ukončení výstavy budú holuby vydané
povereným zástupcom ZO CHPH, len na základe predloženia tohto potvrdeného protokolu.
d/ Výstavné karty / vzor v prílohe / budú vyplnené počítačom / vo výnimočných
prípadoch perom paličkovým písmom / vo všetkých požadovaných rubrikách, t.j. aj kategória,
v ktorej bude holub vystavovaný. Karty budú opatrené pečiatkou príslušnej ZO CHPH
a podpísané zodpovedným funkcionárom.
e/ Výstavný poplatok je 1,00 € za pridelenú výstavnú klietku. Výstavný poplatok za
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pridelenú kapacitu povinne uhradí poverený zástupca ZO pred odovzdaním vystavovaných
holubov usporiadateľovi výstavy.
5. Výber kolekcie na Celoštátnu výstavu poštových holubov 2015 v Trenčíne.
Pre zostavenie poradia holubov SZ CHPH OZ Bratislava v jednotlivých kategóriach boli
navrhnutí títo chovatelia :
Štandard : predseda JUDr. Jozef Cingel ml., členovia Vladimír Kúska a Vladimír Šiška.
Šport : predseda Dušan Konečný, členovia Marián Pelech a Jozef Fulop
O definitívnom zaradení holubov do reprezentačnej kolekcie SZ CHPH OZ Bratislava
v celkovom počte 18 ks pre CV Trenčín 2015 rozhoduje výbor oblastného združenia.
6. Ocenenie vystavovaných holubov
Usporiadateľ výstavy zabezpečí v rámci svojich možností ocenenia víťazných holubov v tých
kategóriách, ktoré budú vybrané na CV 2015
7. Program oblastnej výstavy
12.12.2014

17:00 h. - 19:00 h. Preberanie holubov
19:00 h. - 20:00 h. Posudzovanie štandardných holubov, výber holubov
športových kategórií, návrh zostavy reprezentačnej
kolekcie na CV.
20:00 h. - 20:30 h. Schválenie reprezentačnej kolekcie na CV

13.12.2014

08:00 h. - 15:00 h. Otvorená výstava pre verejnosť
13:00 h.
a/ Vyhodnotenie pretekovej sezóny OZ za r. 2014
b/ Vyhlásenie víťazov výstavy a ich ocenenie
c/ Tombola
15:00 h.
Ukončenie výstavy, výdaj holubov.

V Bratislave 29.09.2014

Alojz Barbírik
predseda SZ CHPH OZ
Bratislava

Ing. Pavol Korbaš
tajomník SZ CHPH OZ
Bratislava

Prílohy : - zoznam vystavovaných holubov
- vzory výstavných kariet
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