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PREDPRETEKOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Rok 2022 

OZ CHPH:   Bratislava 

Obsahuje: 

1.Pretekový plán starých a mladých holubov organizačnej zložky SZ CHPH ako organizátora     

pretekov poštových holubov  so všetkými náležitosťami podľa pokynov a požiadaviek SZ.          

2. Predpreteková dokumentácia vypracovaná organizátorom pretekov poštových holubov  

 - Doplňujúce pokyny usporiadateľa pre organizáciu pretekov 

 - Evidencia NS, adresy, súradnice NS, prehľad o vedúcich NS, telefónne kontakty   

                vedúcich NS a organizátorov pretekov  -  viď rozpis v prílohe na samostatnom formulári 

 - Rozdelenie boxov pre NS na jednotlivé preteky v aute a prívesnom vozíku  -  viď rozpis     

                v prílohe  na samostatnom formulári 

              - Časy nasadzovania - košovania holubov v NS na jednotlivé preteky a časy zatvárania  

                a otvárania konštatovacích hodín v NS z jednotlivých pretekov  -  viď rozpisy v prílohách na  

                formulároch nasadzovacích stredísk 

 

   3. Vedúci nasadzovacích stredísk odovzdajú pretekovú dokumentáciu za NS v zapečatenej obálke  

    posádke prepravného vozidla z každého príslušného preteku  v deň zberu  holubov na pretek .  

    Posádka vozidla odovzdá tieto dokumenty najneskôr týždeň po preteku výcvikárovi OZ. Ak NS  

    neodovzdá pretekovú dokumentáciu posádke vozidla v deň zberu, nebude v preteku vyhodnotené. 

         

Najnutnejšie pokyny k zabezpečeniu  pretekovej sezóny 2022 

  Pretekový poriadok SZ CHPH schválený na IX. zjazde SZ CHPH platí v plnom rozsahu pre 

nasadzovanie holubov, zatváranie konštatovacích hodín, otváranie konštatovacích hodín a výpočet 

výsledkov. Uvedený pretekový poriadok je pre všetkých chovateľov a funkcionárov OZ CHPH 

Bratislava  záväzný, ako aj vydané Obežníky SZ CHPH k zabezpečeniu pretekovej sezóny  2022 

(pokyny pre prácu OZ, vedúceho NS a výcvikára) a tieto pokyny.  

1. Holub môže byť v sezóne 2022 nasadený iba u jedného chovateľa. 
2. Holub, od ktorého nemá chovateľ doklad o vlastníctve nemôže byť nasadený na pretek. 

V prípade, že pri kontrole sa taký prípad zistí, bude chovateľ z preteku vyradený so všetkými 
holubmi. 



 
 

3. Držanie a hlásenie holubov pri nasadzovaní holubov na pretek nesmie vykonávať chovateľ – 
vlastník holuba. V prípade, že sa taký prípad zistí bude chovateľ vyradený z celej pretekovej 
sezóny a disciplinárne riešený. 

4. Konštatovať holuby možno až do otvorenia konštatovacích hodín. Každý odtlačok na 
pretekovej páske u mechanických konštatovacích hodín musí byť riadne vyhodnotený. 

5. Všetky komisie môžu začať pracovať, až po uplynutí  oficiálneho času pre nasadzovanie, resp. 
otvorenie konštatovacích hodín. Toto nariadenie platí aj pre EKS. V prípade, že nasadzovacia 
alebo otváracia komisia vytlačí nasadzovací alebo doletový list pred časovým signálom 
(stanovený v tomto doplnku k pretekovému poriadku), chovateľ musí byť z preteku vyradený. 

6. Prvé doletené holuby  z pretekov nad 500 km hlásia chovatelia povinne na stránku 
MyPigeon. Uvedie sa úplné číslo holuba podľa rodového krúžku a presný čas doletu hodina, 
minúta a sekunda. V prípade, že číslo doleteného holuba nebude zverejnené podľa rodového 
krúžku holuba, holub s uvedeným časom doletu bude vyradený z pretekových výsledkov. 
Zodpovední za vyradenie sú administrátori ZO.  

7. Konštatovacie hodiny sa otvárajú v termíne a čase podľa harmonogramu schváleného členmi  
nasadzovacieho strediska.  Zo superdlhých tratí deň po štarte príslušného preteku. 

8. V prípade, že NS CHPH nebude mať v deň otvárania konšt. hodín do 17,30 doletených 20% 
nasadených holubov, oznámi túto skutočnosť výcvikárovi OZ do 17,50 hod. telefonicky na 
mobil číslo 0905609562. Následne medzi 18,00 a 18,10 hod. vedúci NS oznámi členom NS či sa 
hodiny budú otvárať, alebo sa pretek predĺži o ďalší deň. 

9. Konštatovacie hodiny sa uzatvárajú iba podľa satelitných hodín, alebo rádiového signálu. 
10. O zatváraní konštatovacích hodín  vypíše NS dvojmo protokol za každý pretek. 
11. Protokol o zatváraní konšt. hodín podpisujú štyria členovia nasadzovacej komisie. 
12. Do protokolu o uzatváraní KH sa pri mechanických KH uvádza číslo tuby KH po spustení KH. 

Pri zápise čísla EKS sa musí zapísať aj plávajúci kód preteku. Ak sa kód nezapíše, konštatovanie 
nemôže byť platné. (Neplatí pre EKS Tipes-nemá plávajúci kód ) 

13. Vedúci NS vypíše pre každý pretek  tri obálky s označením preteku, dátumu preteku, počtu 
protokolov, počtu nasadených holubov a zúčastnených chovateľov. 

        Obálka č. 1: DO AUTA - Do nej sa vloží 1x protokol o nasadzovaní-krúžkovaní holubov za NS 

        a 1x  nasadzovací list každého chovateľa, účastníka preteku. Vedúci NS odovzdá zapečatenú  

               obálku  pečiatkou NS a podpismi troch členov-účastníkov preteku, vodičovi prepravného  

              vozidla. Vodič odovzdá po uskutočnení preteku obálky NS výcvikárovi OZ. Dokumenty  

              v obálkach slúžia na kontrolné účely OZ a SZ. 

        Obálka č. 2: PRE VÝCVIKÁRA OZ - Do nej sa vkladajú 1x protokol o nasadzovaní-krúžkovaní  

        holubov, 1x protokol o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín , 1x nasadzovací list a 1x  

       vyhodnocovací doletový list každého chovateľa, účastníka preteku.  Za chovateľa, ktorý  

       konštatuje dolet holubov prostredníctvom tzv. LIVE systému , nemusí byť  vytlačený  

       a priložený doletový list z preteku. Táto skutočnosť sa uvedie do protokolu o uzatváraní  

       a otváraní konštatovacích hodín s poznámkou LIVE. Do samostatnej  obálky s označením  

       čísla zmeny možno pribaliť aj  odkazy  pre výcvikára OZ, napr. protokol o novom  

       priradzovaní  čipov holubov.                              

       Obálka č. 3:  PRE POTREBY NS - Do nej sa vloží 1x protokol o uzatváraní a otváraní  

        konštatovacích hodín, 1x nasadzovací list a 1x vyhodnocovací list každého chovateľa,  

       účastníka preteku.  Do tejto obálky možno vložiť aj nový protokol o novom priradzovaní  

       čipov.                             

      Vedúci NS sú povinní presne a zodpovedne vypísať  na obálkach správne údaje o počte    

       nasadzovaných holubov a chovateľoch zúčastňujúcich sa preteku. 

14. Pri nasadzovaní holubov EKS sa vytlačia účastníkovi preteku štyri exempláre protokolu :  
Prvý  -  slúži ako nasadzovací kontrolný list. ( Vkladá sa do obálky do auta.) 



 
 

       Druhý -  slúži ako doklad o nasadzovaní,  zasiela sa spoločne s doletovou listinou za každého  

       chovateľa, účastníka preteku, v obálke pre výcvikára OZ.                    

       Tretí  -  je určený pre výpočtára - administrátora nasadzovacieho strediska. Po zavedení  

       údajov do systému  MyPigeons  zostáva zalepený v obálke v nasadzovacom stredisku. 

       Štvrtý -  je určený pre chovateľa, účastníka preteku. 

15. Protokol o priradzovaní čipov musí byť zaslaný výcvikárovi OZ CHPH pred odchodom auta na 
prvý pretek. Prvé zostavy sa zašlú výcvikárovi OZ spoločne za nasadzovacie stredisko 
v samostatnej obálke prostredníctvom vodiča pri zbere holubov na prvý pretek. 

16. Všetky protokoly (okrem protokolu o uzatváraní KH ) - o prideľovaní čipov, o nasadzovaní 
holubov - kontrolné listy, pásky z hodín, vždy potvrdzujú traja členovia príslušnej komisie 
čitateľne paličkovým písmom predpísať meno a priezvisko a  podpísať. Tam kde sa to vyžaduje, 
podpisuje sa aj chovateľ. V prípade neprítomnosti chovateľa podpisuje KL vedúci NS. V prípade 
, ak protokol o prideľovaní čipov pozostáva z viacerých strán formátu A4, komisia aj chovateľ 
sú povinní opečiatkovať a podpísať každú samostatnú stranu. 

17. Všetky protokoly v NS  musía  byť opatrené pečiatkou ZO, inak sú neplatné. 
18.  V prípade konania viacerých pretekov u rôznych organizátorov pretekov je otváranie KH 
        platné za dodržania týchto podmienok : otvárania KH sa musí zúčastniť  najmenej  
        päť chovateľov s rozdielnymi súradnicami holubníkov, z ktorých minimálne   4 dovŕšili  
       18. rok života. 
19Účastník nasadzovania holubov u iného organizátora preteku nesmie byť diskriminovaný pri     
otváraní konštatovacích hodín.  
20. Po preteku sa pri otváraní konštatovacích hodín EKS vytlačia tri exempláre o dolete holubov. 
       Prvý -  zasiela sa v zalepenej obálke výcvikárovi OZ. 

       Druhý -  ide na spracovanie výpočtárovi nasadzovacieho strediska. Po spracovaní údajov  

       zostáva v zalepenej obálke v nasadzovacom stredisku. 

       Tretí  -  ostáva chovateľovi, účastníkovi preteku. 

        Kto bude tlačiť menej exemplárov, ponesie za to osobnú  zodpovednosť!!! 

21. Po preteku sa protokol o zatváraní a otváraní konštatovacích hodín  doplní, podpíše   
       členmi komisie a spolu s protokolom o nasadzovaní holubov, nasadzovacími listinami  
       a doletovými listinami chovateľov , prípadne kontrolnými páskami účastníkov preteku doručí   
       výcvikárovi OZ v zalepenej obálke najneskôr v deň po uskutočnení  nasledujúceho preteku. 
22.Kontrolnú činnosť je potrebné vykonávať podľa Smernice pre kontrolnú činnosť schválenú 
      Valným zhromaždením SZ CHPH dňa 01.04.2006. 
V Turni 01.04.2022 
 
Spracoval : Jozef Detari -  výcvikár OZ    
 
Prílohy : - 1x Pretekový plán r. 2022 

-1x Harmonogram zberu holubov, evidencia NS, adresy NS, rozpis vedúcich NS a ich   
       kontakty 
-1x Rozdelenie boxov v aute 
-1x Rozdelenie boxov v prívese 
-10x Harmonogramy nasadzovania holubov, uzatvárania a otvárania KH v NS 
-  8x Protokol používaných KH v ZO 
 

    



 
 

  

 

         

 

 

 
 
 

     

     

     

     

     

     

     


