Propozície 2016
Medzinárodnej testovacej stanice poštových holubov Nitra
GRAND PRIX SLOVAKIA
1.

Zriaďovateľ
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
Kontakty:

telefón : 0042137 6537503
e-mail: szchph@agroinstitut.sk

Sídlo stanice: Agrokomplex š.p. Nitra – Výstavná 4, 949 01 Nitra
2. Predmet prevádzky
Predmetom prevádzky je porovnanie kvality dodaných holubov medzi jednotlivými
účastníkmi na meraných tréningových letoch a pretekoch. Najlepší účastníci budú
ocenený finančnými čiastkami podľa bodu ocenenie súťaží. Finálový pretek bude pod
dozorom prideleného delegáta FCI.
3. Prihlasovanie a naskladňovanie holubov
Optimálna kapacita testovacej stanice je 750 holubov.
Prihlasovanie účastníkov zaslaním vyplnenej prihlášky poštou alebo e-mailom,
pričom formulár Prihlášky je zverejnený na webovej stránke.
Príjem holubov je od 18.4. – 16.5. 2016. Preberací deň je vždy v pondelok od 14.00 do 17.00 hodiny, t.j. každý týždeň vo vyhradenom termíne a čase.
Odovzdávanie holubov je osobne, respektíve povereným zástupcom. Zahraničné
dodávky sa môžu uskutočniť aj iným dohodnutým spôsobom a v inom čase.
S dodávkou holubov je podmienka prevzatia:
-

holub nesmie byť starší ako šesť týždňov

-

holub musí mať rodovú obrúčku ročníka 2016 a musí byť doručený
vyplnený rodokmeň holuba aspoň s dvoma generáciami
a preukazom o vlastníctve. V prípade nesplnenia tejto požiadavky
stráca pôvodný majiteľ nárok na ocenenie a podiel z dražby.

-

odovzdané platné veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave
holubov s vyznačením prevedenej vakcinácii proti paramyxoviróze

-

Doporučujeme očkovať paramyxovírózu - minimálne 7 dní pred
odovzdaním v MTS.

-

zaplatiť vstupný poplatok 40 Eur za kus

-

Úhradou štartovného, odovzdaním holúbät a rodokmeňov, súhlasí
pôvodný majiteľ s propozíciami v plnom rozsahu a majiteľom holúbät sa
stáva zriaďovateľ.

Preberať sa budú len holuby prihlásené, zaplatené a usporiadateľom potvrdené (na
web stránke SZCHPH) k prevzatiu. Holuby sa považujú za prihlásené po uhradení
vstupného poplatku.

Potvrdenie prevzatia (aktualizácia) bude uvádzaná na web. stránke SZ CHPH:
www.postoveholuby.sk, vždy v piatok.
4. Pretekový plán
a. Nácviky: 8.8 – 23.8.2016 spolu 6 – 8 krát od 10 do 70 km
b. Preteky:
26.8.

(piatok)

Pretek č.1.

cca 130 km

1.9.

(štvrtok)

Pretek č.2.

cca 150 km

8.9.

(štvrtok)

Pretek č.3.

cca 260 km

15.9.

(štvrtok)

Chomutov

cca 420 km,

Finálový závod sa skracovať nebude. V prípade nepriazne počasia sa
uskutoční v náhradnom termíne.
V prípade nepriaznivého počasia alebo neuspokojivého zdravotného stavu holubov môže
organizátor presunúť, zmeniť, prípadne doplniť počty a termíny nácvikov a pretekov.
5. Ocenenie súťaží
V každom preteku budú ocenené prvé tri priletené holuby finančne a pohárom.
1. cena

150

EUR + pohár

2. cena

130

EUR + pohár

3. cena

100

EUR + pohár

Finálový pretek - ocenených prvých tridsať priletených holubov

-

1. cena

4.000 Eur + pohár

2. cena

2.500 Eur + pohár

3. cena

1.800 Eur + pohár

4. cena

1.000 Eur

5. cena

800 Eur

6. cena

700 Eur

7. cena

600 Eur

8. cena

500 Eur

9. cena

400 Eur

10. cena

300 Eur

11. - 20. cena

po 120 Eur

21. - 30. cena

po 60 Eur

ESO holub:
1. cena

300 Eur + pohár

2. cena

200 Eur + pohár

3. cena

100 Eur + pohár

Výpočet ESO: súčet štyroch koeficientov z troch pretekov a finálového preteku.
Zdaňovanie výhier a ocenení.
Ceny ktoré získajú chovatelia - účastníci TS budú zdanené v zmysle zákona č.
595/2003 Z.z. a v znení neskorších predpisov, pri použití:
§ 8 ostatné príjmy, odst. 1 písmeno j.
§ 43 – daň vyberaná zrážkou v zmysle bodu 3, písmeno c.
§ 15 – sadzba dane 19 %, písmeno a.
Ak nebude naplnená kapacita stanice, usporiadateľ môže zmeniť ocenenie podľa %
obsadenia. Zmenu musí zverejniť na webovej stránke: www.postoveholuby.sk, najneskôr
však pred konaním prvého preteku.
6. Dražba a výpredaj holubov
- Všetky holuby budú ponúknuté iba v internetovej dražbe. Z tohto dôvodu sa
dražba ihneď po dolete z finálového preteku neuskutoční.
- Do štyroch týždňov po finálovom preteku prebehne dražba všetkých priletených
holubov „online“ s vyvolávacou cenou 40 eur. Po skončení oficiálnej dražby sa
cena holubov zníži na tri dni na 20 eur a v ďalších dňoch na 10 eur za kus.
Pri všetkých doletených holuboch, ktoré sa vydražia minimálne za vyvolávaciu
cenu 40 eur, bude mať chovateľ podiel z dražby 50% vydraženej ceny. Na
ostatných dražbách, kde bude znížená cena sa chovateľ už nepodieľa na predaji.
- S holubmi nepredanými v dražbe, zriaďovateľ bude nakladať podľa svojho
uváženia.
-

Organizátor môže podmienky dražby usmerniť zverejnením na webe.

7. Podmienky účasti Grand PRIX SLOVAKIA

‐
‐
‐

Účastníkmi môžu byť len chovatelia, ktorí sú členovia federácií patriacich pod FCI. Od
r. 2016 je možné súťažiť len s holubmi okrúžkovanými oficiálnymi krúžkami FCI.
Víťazi finálového preteku budú ocenení trofejou. Tieto trofeje budú odovzdávané po
finálovom preteku (max. suma 100 EUR), venuje ich FCI.
Pre výpočet súťaže FCI MAJSTER SVETA FCI sa počíta z dvojročného cyklu súťaží
(momentálne 2015‐2016) a berú do úvahy 4 najlepšie umiestnenia (koeficienty) zo 4
rôznych finálových pretekov.
Spôsob výpočtu koeficientu do súťaží FCI (počíta to FCI a následne
vyhodnocuje):
Umiestnenie x 1000
= ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐
Počet nasadených holubov x vzdialenosť
Napr. holub, ktorý zaletí z finálového preteku (350km) 8. cenu proti 500
holubom: 8 x 1000 / 500 x 350 km. = 0.045

‐
‐

Kategória Majster sveta FCI príslušného roka a berie do úvahy 2 najlepšie výsledky z
2 rôznych finálových pretekov.
Tieto kategórie bývajú oceňované počas galavečera na olympiáde.

‐
‐

‐

Memoriál Carlosa Marquesa Pratsa – pre chovateľa so 4 najlepšími výsledkami počas
2 ročného cyklu.
Chovateľ môže do súťaže v jednej testovacej stanice dodať max. 10 holubov. Ak dodá
viac, je nutné ich rozdeliť na skupiny po max. 10 kusoch a označiť ich písmenom A, B,
C, ... atď.. Je nutné, aby chovatelia používali jednotné meno, rovnako používali
rovnaké meno aj pri súťaži vo viacerých testovacích staniciach. Ak sa názov tímu
skladá z viacerých pomenovaní, meno súťažiaceho chovateľa musí byť v názve tímu
zreteľne uvedené.
Do súťaže sa počítajú iba body prvého doleteného holuba konkrétneho tímu.

FCI ocenenie pre vypísané súťaže:
1. miesto: trofej a zlatá medaila
2. miesto: trofej a strieborná medaila
3. miesto: trofej a bronzová medaila
TOP 10 chovateľov: diplom a medaila FCI
Memoriál CarlosaMarquesaPratsa:
1. miesto: 500 EUR
2. miesto: 300 EUR
3. miesto: 200 EUR
Podmienka finálového preteku GRAND PRIX
‐ Finálový pretek musí byť zo vzdialenosti 300‐500km, môže sa skrátiť maximálne o 50
km z dôvodu nepriaznivého počasia a odsúhlasení delegátom FCI.
‐
8. Šampionát Oblastných združení 2016
Súťaže Oblastných združení 2016 sa môže zúčastniť všetky OZ CHPH, ktoré mali v roku 2015
päťdesiat aktívnych chovateľov. Družstvo tvorí 5 mladých holubov ročníka 2016 – bez
poplatku.
Podmienky účasti: ‐ vyplnený rodokmeň holuba minimálne do druhej generácie.
‐ do družstva môže byť zaradený iba holub chovateľa, ktorý sa v celoštátnej súťaži
alebo v súťaži OZ (KT,ST, DT, SDT, MOZ, ESO) umiestnil na 1. až 3. mieste
Všeobecné podmienky účasti:
1/ OZ CHPH, ktoré majú záujem zúčastniť sa súťaže sú povinné prihlásiť súťažné družstvá do
15. 04. 2016 na sekretariáte SZ CHPH.
2/ Dodať súťažné družstva holubov v ucelených zásielkach v termínoch určených pre príjem
holubov.
3/ Na stav dodávaných mláďat sa vzťahujú všetky podmienky vypísané pre príjem mláďat do
MTC.
4/ Mláďatá súťažiace za OZ CHPH nesúťažia o finančné ocenenia, ktoré sú vypísané pre
víťazov pretekov a ESO MTC.
5/ V prípade, že pôvodný majiteľ má záujem aby jeho holub zaradený do družstva OZ CHPH
súťažil o cenný MTC musí zaplatiť súťažný vklad (pred prvým pretekom).
6/ Holúbätá súťažiace za OZ CHPH sú po súťaží majetkom SZ CHPH a pôvodným majiteľom
neprináleží finančná čiastka z predaja holubov.

Súťaž:
1/ Z každého preteku bodujú do súťaže OZ CHPH dva holuby umiestnené v 20% z celkového
počtu nasadených holubov testovacou stanicou na pretek.
2/ Bodovanie: holub umiestnený v prvom percente
100 bodov
holub umiestnený v druhom percente
95 bodov
holub umiestnený v treťom percente
90 bodov
atď.
(Alternatíva: súčet umiestnení holubov.)
3/ Vo finálovom preteku holuby získavajú dvojnásobné body – boduje však iba jeden holub.
4/ Celkové poradie OZ CHPH sa stanoví podľa celkového počtu získaných bodov. Pri rovnosti
súčtu bodov holubov rozhoduje lepšie umiestnenie holuba vo finálovom preteku.

Ocenenie:
Pri účasti viac ako 10 OZ CHPH
1.miesto
výhra 300 €
2. miesto
výhra 200 €
3.miesto
výhra 100 €
Pri účasti viac ako 5 ‐ 10 OZ CHPH
1.miesto
výhra 200 €
2. miesto
výhra 100 €
3.miesto
výhra 50 €
Pri účasti menej ako 5 OZ CHPH
1.miesto
výhra 100 €

9. Junior Cup ‐ súťaž mladých chovateľov do 20 rokov a školských holubníkov
Súťaže Junior cup sa môžu zúčastniť všetci mladí chovatelia, ktorí boli evidovaní na evidenčných
listoch ZO CHPH v roku 2015 a družstva školských holubníkov.
Súťažné družstvo tvoria 3 mladé holuby ročníka 2016 – bez poplatku.
Podmienky účasti: ‐ vyplnený rodokmeň holuba minimálne do druhej generácie.
‐ do súťaže môžu byť zaradené iba holuby chovateľa, ktorý do 1. mája 2016
nedovŕšil 20 rokov

Všeobecné podmienky účasti:
1/ Mladí chovatelia a školské holubníky, ktorí /é/ majú záujem zúčastniť sa súťaže sú povinné
prihlásiť súťažné družstva do 15. 04. 2016 na sekretariáte SZ CHPH.
2/Dodať súťažné družstva holubov v ucelených zásielkach v termínoch určených pre príjem
holubov.
3/ Na stav dodávaných mláďat sa vzťahujú všetky podmienky vypísané pre príjem mláďat do
MTC.
4/ Mláďatá súťažiace v Junior Cupe nesúťažia o finančné ocenenia, ktoré sú vypísané pre
víťazov pretekov v MTC, ESO MTC a ceny Grand Prix.
5/ Holúbätá súťažiace v Junior Cupe sú po súťaží majetkom SZ CHPH a pôvodným majiteľom
neprináleží finančná čiastka z predaja holubov.

Súťaž:
1/ Z každého preteku sa do súťaže účastníkovi započítava najlepšie umiestnenie jedného
doleteného holuba.
2/ Celkové poradie jednotlivcov sa stanoví súčtom umiestnení z jednotlivých pretekov.
3/ Víťazom sa stáva chovateľ (školský holubník), ktorý má najnižší súčet umiestnení zo
všetkých odletených pretekov. Pri rovnosti súčtu umiestnení holubov rozhoduje lepšie
umiestnenie holuba vo finálovom preteku.
Ocenenie:
1.miesto
Pohár v hodnote 100 €
2. miesto
Pohár v hodnote 75 €
3.miesto
Pohár v hodnote 50 €

10. Riadenie MTS
Riadenie MTS zabezpečuje Prezídiom SZ schválený odborný riadiaci výbor
v zložení:
Ing. Juraj Kurek – predseda
Ing. Pavol Javorček – správca TS
Ing. Daniel Krajčík – propagácia
MVDr. Bahelka Ľubomír – veterinárny lekár
Dr. Marián Dubaj - člen poverený zabezpečovaním zdravotnej činnosti
Július Mikát - člen
11. Ostatné mimoriadne ustanovenie
V prípade vzniku mimoriadnych veterinárnych a zdravotných situácií, štátnym orgánom bude
vydané nákazové opatrenia, môže usporiadateľ odstúpiť od súťažných podmienok. Pri vzniku
takéhoto stavu, chovateľovi sa vrátia vstupné poplatky po odpočítaní nákladov na prevádzku
stanice, prípadne sa dohodne odpredaj holubov.
V Nitre, dňa 7. januára 2016
Ing. Juraj Kurek
Predseda RV

