PRAVIDLÁ
pre vyhodnocovanie majstrovstiev ZO, VS a OZ CHPH BRATISLAVA
na roky 2013 - 2016
KATEGÓRIE A PODMIENKY:
A./ STARÉ HOLUBY:
1./ Vedúci nasadzovacieho strediska odovzdá výcvikárovi OZ najneskôr jeden týždeň pred
nasadzovaním na prvý súťažný pretek za každého chovateľa účastníka pretekov
písomnú evidenciu 60 ks holubov - pretekárov pre príslušný kalendárny rok.
2./ Kapacita koša podľa veterinárnych pokynov pre prepravu holubov je 33 ks/koš pre
preteky na KT / preprava do 300 km /. Pri preprave nad 300 km je kapacita 30 ks/koš.
Za dodržiavanie tejto normy sú zodpovední vedúci NS.
3./ Rozdelenie pretekových košov pre NS schvaľuje výbor OZ na návrh predsedu OZ.
Rozdelenie počtu nasadených holubov pre jednotlivých členov ZO schvaľuje na návrh
predsedu členská schôdza ZO.
I. MZO, MVS, MOZ Krátkych tratí - MKT:
Dĺžka tratí
Počet
Majstrovská Bodovanie Maximálny počet Termín
/rozpätie km / pretekov
séria
bodov
pretekov
100 - 400
5
20 / 5
40 / 2 / 2
4 x 200
Podľa PP
60 / 2 / 3
1 x 300
II. MZO, MVS, MOZ Stredných tratí - MST:
Dĺžka tratí
Počet
Majstrovská Bodovanie Maximálny počet Termín
/rozpätie km / pretekov
séria
bodov
pretekov
300 - 600
6
20 / 5
60 / 2 / 3
6 x 300
Podľa PP
III. MZO, MVS, MOZ Dlhých tratí - MDT:
Dĺžka tratí
Počet
Majstrovská
/rozpätie km/ pretekov
séria
nad 500
3
20 / 5
nad 700
3
10 / 4
IV.

Bodovanie Maximálny počet Termín
bodov
pretekov
70 / 2 / 3
3 x 350
Podľa PP
120 / 2 / 3
3 x 480

MAJSTROVSTVO STARÝCH HOLUBOV ZO, VS, OZ :

Dĺžka tratí
Počet
Majstrovská Bodovanie Maximálny počet
/rozpätie km/ pretekov
séria
bodov
100 - 400
5
20 / 5
40 / 2 / 2
4 x 200
60 / 2 / 3
1 x 300
300 - 600
6
20 / 5
60 / 2 / 3
6 x 300
nad 500
3
20 / 5
70 / 2 / 3
3 x 350
nad 700
3
10 / 4
120 / 2 / 3
3 x 480
SPOLU
17
5 390

Termín
pretekov
Podľa PP
Podľa PP
Podľa PP
Podľa PP
Podľa PP

V. Derby ročných holubov:
1./ Do výpočtu derby ročných holubov sa zaradí posledných šesť pretekov z PP, ktoré
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2./
3./
4./
5./

spĺňajú tieto kritériá:
- jeden pretek z dĺžkou rozpätia vzdialenosti od 100-400km,
- štyri preteky z dĺžkou rozpätia vzdialenosti od 300-600km,
- posledný pretek z PP z dĺžkou rozpätia vzdialenosti nad 500 km.
Ročné holuby bodujú bez ohľadu, na ktorom mieste sú uvedené na kontrolnom liste.
Bodujú iba prvé tri doletené ročné holuby chovateľa. Body sa priradia podľa bodovacej
tabuľky pre konkrétny uskutočnený pretek starých holubov OZ.
Poradie chovateľov sa určí podľa súčtu bodov prvých troch doletených ročných holubov
chovateľa.
Chovatelia - účastníci preteku sú do vyhodnotenia derby zaradení automaticky.

B./ MLADÉ HOLUBY:
1./ Vedúci nasadzovacieho strediska odovzdá výcvikárovi OZ najneskôr jeden týždeň pred
košovaním na prvý súťažný pretek za každého chovateľa účastníka pretekov písomnú
evidenciu 80 ks holubov - pretekárov pre príslušný kalendárny rok.
2./ Pre obsadenie kapacity košov platia tie isté zásady ako pre staré holuby.
3./ Prerozdelenie počtu nasadzovaných holubov na jednotlivých chovateľov ZO
schvaľuje na návrh predsedu členská schôdza ZO.
I.

MAJSTROVSTVO MLADÝCH HOLUBOV ZO,VS, OZ :

Dĺžka tratí
Počet
Majstrovská Bodovanie Maximálny počet
/rozpätie km / pretekov
séria
bodov
nad 100
5
30 / 7
40 / 2 / 2
3 x 280
60 / 2 / 3
2 x 420
SPOLU
5
700

Termín
pretekov
Podľa PP
Podľa PP

Všeobecné podmienky:
1./ Preteky starých holubov môžu byť organizované v termíne od posledného aprílového
víkendu po prvý augustový víkend vrátane. Preteky mladých holubov môžu byť
organizované počas víkendov v mesiacoch august a september-jeden pretek za
víkend.
2./ Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp.
preložený na sobotu, nedeľu prípadne pondelok za dodržania podmienok
pretekového poriadku. Takto odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky
km.
3./ V prípade rovnosti bodov vo vyhodnotení chovateľov o poradí rozhoduje ako druhé
kritérium celková percentuálna úspešnosť.
4./ Termín na odovzdanie evidencie holubov-pretekárov za jednotlivých chovateľov
príslušného NS výcvikárovi OZ je najneskôr týždeň pred košovaním na prvý pretek,
pre rok 2013 je to 27.4.2013
5/ Evidenciu holubov-pretekárov chovatelia podajú na samostatnom tlačive, ktorého vzor
bude k dispozícii na webovej stránke OZ Bratislava. Evidenciu a vlastníctvo holubov
na základe predloženého dokladu o vlastníctve schvaľujú podpisom predseda ZO
resp. vedúci NS, výcvikár a chovateľ.
6./ Evidencia sa vystavuje v troch písomných exemplároch. Po schválení zodpovednými
osobami jeden exemplár sa odovzdá výcvikárovi OZ, druhý zostáva uložený v NS
a tretí sa odovzdá chovateľovi.
7./ Evidenciu holubov-pretekárov v priebehu pretekovej sezóny nie je možné dopĺňať.
Pravidlá na vyhodnocovanie majstrovstiev oblastného združenia boli schválené delegátmi konferencie na
zasadnutí dňa 16. februára 2013 v Senci.
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