Školenie výcvikárov a výpočtárov OZ Bratislava
12.4.2014 - stručný záznam o priebehu
Zúčastnení funkcionári
ZO

Výcvikár

Prítomný

Výpočtár

Prítomný

0101 Trnávka

Miloslav Struhár

v.z. Ľuboš
Vidiščák

Ľuboš Vidiščák

ÁNO

0104 Rusovce

Viliam Barčin

NIE

Alojz Barbírik

NIE

0105 Dunajská
Lužná

Vladimír Špindor

v.z. Marián
Pelech

?

v.z. Marián
Pelech

0106 Šenkvice

Ľuboš Kosík

ÁNO

Michal Gajdušek

ÁNO

0107 Kráľová pri
Senci

Ladislav Tanko

v.z. Jozef Fulop

Jozef Fulop

ÁNO

0108 Lehnice

Ľudovít Csorgei

NIE

Jozef Fulop

ÁNO

0109 Senec

Stanislav Hanzlík preškolený
dodatočne

Dušan Konečný

ÁNO

0110 Mierová
Kolónia

Ľudovít Szoke

Rudolf Slováček

ÁNO

ÁNO

Preberané body z pretekového poriadku SZCHPH
1. Zaletené holuby  absolútny zákaz nasadzovania zaletených holubov
2. Kontroly doletov holubov  jedine vo dvojici, poslat na Zvaz do 7 dni, emailom, inak je kontrola neplatná
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jury  komisia pre neprimerane dolety
Maximalny rozchod hodin  30 minut za 24 hodin
Maximalny cas pre reklamaciu výsledkov  21 dni  odporúčané zabezpečenie tlačovej verzie pre
chovateľov, ktorí nemajú prístup na internet
Pretekova dokumentácia  požadovaný vytlacok naviac, musi byt dostupna u vycvikara  dohoda o posielaní
dokumentácie po šoférovi pri nasledujúcom zvoze holubov
Chovatelia sa môžu spájať len za podmienky že súradnicová vzdialenosť holubníkov nepresiahne jeden
kilometer.
Je neprípustné, aby chovateľ pri košovaní (nasadzovaní) vlastného holuba držal, zapisoval, krúžkoval a
hlásil jeho číslo. Chovateľ má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom liste.
Časové rozostupy holubov pri košovaní  musí byť zjavné, že holuby boli nakošované tak, aby mala
komisia dostatočný čas na kontrolu čísla holuba
Tlačenie z EKS az po deklarovanom čase otvárania hodín
rovnosti rýchlosti  rovnaké poradie, rovnaké koeficienty
EKS musi byt zaplombované originálnou plombou, inak nemôže byť použité
Športové pásma  výbor iba berie na vedomie ich vznik

Organizačné záležitosti
1/ Hlásenie doletov z SDT  chovatelia hlásia prvé holuby koordinátorom ZO (podľa obežníka), koordinátori hlásia
prvé holuby za ZO výcvikárovi
2/ reklamácie výsledkov jedine mailom alebo priamo v programe
3/ odporúčaná tlač evidencie pre chovateľov bez prístupu na internet. Dohoda o reklamovaných chybách len do 1.
týždňa sezóny

Vypočtári
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

predstavenie hárku pre ručné nahadzovanie doletov, zmeny oproti sezóne 2013
Kazdy holub moze mat vlastny rozchod hodin (ak sa používa viacero systémov na konštatovanie)
Možnosti zjednodušenia nahadzovania:
 malé pismená namiesto veľkých
 sk netreba pisat
 nulu pred organizáciou netreba pisat
 den netreba pisat pokial je den 1
 pohlavie je potrebne pisat iba pri holubiciach (a, e, ha...)
opakujuce sa oznacenie organizacie netreba pisat
opakujucu sa hodinu doletu netreba pisat

