SZ CHPH Oblastné združenie Bratislava
Interné ( vnútorné ) pravidlá pre vyhodnocovanie majstrovstva
oblastného združenia
Pre organizovanie pretekov poštových holubov platia Pretekový poriadok
a Vykonávacie predpisy pre elektronické konśtatovacie systémy schválené
Slovenským zvazom chovateľov poštových holubov. Delegáti oblastnej konferencie
dňa 22.februára 2020 sa uzniesli, že vyhodnocovanie majstrovstva Oblastného
združenia Bratislava sa bude v nasledujúcom období vyhodnocovať ako družstvo
( séria ) doletených holubov na holubník zúčastnených chovateľov, na spôsob tzv.
amerického systému.
Družstvo doletených holubov - staré holuby v poradí 1. až 20. resp. 1. až 10. na
kontrolnom liste pre :
a)
b)
c)
d)

Krátke trate - družstvo 5 ks z 20 ks holubov, bodovanie 40 / 2 / 2%
Stredné trate - družstvo 5 ks z 20 ks holubov, bodovanie 60 / 3 / 2%
Dlhé trate - družstvo 5 ks z 20 ks holubov, bodovanie 90 / 3 / 2%
Super dlhé trate - družstvo 4 ks z 10 ks holubov, bodovanie 120 / 3 / 2%

Družstvo doletených holubov - mladé holuby v poradí 1. až 30. na kontrolnom liste
a) Bez rozdielu vzdialenosti - družstvo 7 ks z 30 ks holubov, bodovanie 60 / 3 /
2%
Postup, výpočet a zostavenie výsledkov sa riadi podľa nasledovných pravidiel.
1. Výpočtár OZ pred pretekovou sezónou vo výpočtovom programe
v administrácii - upraví typ výsledkov - pre vyhodnotenie MOZ. Políčko
špecifický parameter zaškrtne pre ´´ Americký systém ´´.
2. Poverení funkcionári nasadzovacích stredísk po otvorení a vyhodnotení
konštatovacích systémov zabezpečia po každom preteku, prenos údajov
o dolete holubov každého účastníka preteku z kontrolných pások
u mechanických konštatovacích hodín resp. z elektronických konštatovacích
systémov do programu Mypigeons.
3 Program nastavený v systéme Mypigeons vypracuje a zostaví pretekové
výsledky v prvom rade pre ZO, VS a OZ pre plnenie podmienok MS, IM a FCI
s prislúchajúcimi koeficientami, ale bez pridelenia bodov. Zoradenie
hodnotenia MOZ podľa družstiev vyhodnotí program z databázy doletov.
Vyselektuje družstvo každého účastníka preteku. Zoradí holubov do poradia
podľa dosiahnutej rýchlosti a pridelí im zodpovedajúce získané body. Počet
vyhodnotených holubov je maximálne 20% ks holubov z celkového počtu
nasadených holubov na pretek.
3. Pretekové výsledky musia byť zostavené nasledovne :
a) Zoradenie holubov podľa rýchlosti. V hlavičke sa uvedú údaje :
- Poradové číslo umiestneného holuba
- Pozícia holuba na kontrolnom liste
- Meno chovateľa

b)

Číslo holuba
Čas doletu holuba
Rýchlosť holuba v m / min.
Vzdialenosť na holubník
Pozícia doletu holuba na holubník
Základná organizácia - príslušnosť chovateľa
Pridelené body
Zoradenie sa uskutoční podľa rýchlosti., ale chovateľ má za svojím
najrýchlejším prvým holubom uvedené ďalšie umiestnené holuby
z družstva.
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