Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Národný pretek Demmin 17.7.2016

Propozície preteku

1. Organizátor preteku : - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2. Účastníci preteku : Preteku sa môže zúčastniť každý člen SZ CHPH ,OZ Sabinov,
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš od ktorých má doklad o vlastníctve a za
dodržania pretekového poriadku SZ CHPH platného od 1.3.2014. Na konštatovanie holubov
z tohto preteku sa môžu použiť konštatovacie hodiny vyrobené po roku 1962. V opačnom
prípade stráca nárok na ocenenie.
3. Vyhodnotenie preteku: účastníci preteku budú vyhodnotení podľa deklarácii

4. Súradnice Demmin : 53 55 38,6 – 13 1 22,7
Upresnené súradnice , zamerané na mieste štartu bude možné získať na webovej stránke SZ
CHPH ihneď po preteku.
5. Podmienky : Výsledky budú spracované do siedmich dní od otvorenia hodín v danom OZ
CHPH výpočtármi jednotlivých OZ novým výpočtovým programom p. Konečného Dušana .
Organizátor môže pre účely kontroly od OZ CHPH vyžadovať aj ďalšie doklady / kontrolné
listy , pásky z konštatovacích hodín , protokoly , záznamy z kontroly a pod. /
Do piatich hodín po konštatovaní holubov je účastník preteku povinný mať konštatované
holuby k dispozícii pre účely kontroly a preukázať ich kontrolným orgánom.
OZ CHPH pre účely kontroly zabezpečia nahlásenie doletených holubov :
- chovateľ do 15 minút poverenému zástupcovi OZ CHPH
- OZ CHPH do 15 minút nahlási prvé tri doletené holuby na stránku SZ CHPH
hlásenie holuba obsahuje : Meno a priezvisko chovateľa , miesto doletu , číslo holuba , čas
doletu holuba s minútovou presnosťou.

6. Koordinácia prepravy : Koordináciu prepravy holubov , miesto štartu , styk so štartérom
bude zabezpečovať - hlavný koordinátor v zahraničí :
OZ CHPH nahlásia do 20.6.2015 na sekretariát prepravcov.
Číslo telefónu koordinátora prepravy sa oznámi sprievodcom prepravných aut, až po opustení
hraníc – 22.7.2016.

7. Povinnosti dopravcov vo vzťahu ku koordinátorovi :
• po opustení SR sa im prihlási koordinátor a budú sa riadiť jeho pokynmi
• podľa pokynov koordinátorov dôjsť včas na miesto štartu
• dopravcovia zabezpečia dopravu tak , aby všetky auta prepravujúce holuby boli na
mieste štartu 22.07.2016 o 22,00 hodine.
• dopravca musí zabezpečiť ošetrenie holubov počas dopravy a na mieste štartu

8. Štart : Pokyn na štart dáva riadiace centrum zo Slovenska – RNDr.Daniel Dúdzik, Peter
Zeleňák Ľubomír Chovančík . Dátum štartu - 23.7.2016.

9. Informačný dispečing zabezpečujú :
RNDr.Daniel Dúdzik
Peter Zeleňák
Ľubomír Chovančík

tel.: 0903/218 028
tel.: 0915/930 660
tel.: 0907/366 051

Členovia dispečingu zhromažďujú informácie o počasí v mieste štartu , po doletovej trase
a poskytujú informácie koordinátorom pre jednotlivé regiony. Dispečing začína svoju činnosť
22. júla 2016 o 22,00 hod. a končí až po odvolaní resp. oznámení štartu holubov. Štart
holubov a prípadne zmeny budú priebežne zverejňované na web stránke SZ CHPH.

10. Kontrolný dispečing : Každá OZ si určí jedného zástupcu, ktorý bude preberať hlásenia
prvých doletených holubov príslušnej OZ ( doletový dispečing OZ) a zverejňovať na stránke.

11. Kontroly doletených holubov , kontroly pri nasadzovaní holubov a počas prepravy
vykonávajú :
A / samostatne / aj jednotlivo / : členovia prezídia a ÚKK SZ CHPH
B / vo dvojici - členovia pretekových komisii SZ a OZ CHPH , členovia výborov ZO
a OZ CHPH , členovia kontrolných komisii ZO a OZ CHPH
Zo všetkých kontrol vykonaných pri preteku Marburg musí byť spísaný záznam s podpismi
členov SZ CHPH , ktorí kontrolu vykonali a kontrolovaných chovateľov alebo príslušníkov
funkcionárov kontrolovaných organizácií. Všetky záznamy z kontrol sú súčasťou agendy
preteku a uschovajú sa podľa príslušných predpisov.
Funkcionári OZ CHPH povinne vykonajú kontrolu prvého doleteného holuba v OZ CHPH
najneskoršie do dvoch hodín po prílete.

12. Ocenenie preteku : 1. Cena – 500 € + pohár
2. Cena – 300 € + pohár
3. Cena – 200 € + pohár
.

V Nitre 10.6.2016

Ing. Jaroslav Seliga , predseda pretekovej komisie
RNDr. Daniel Dúdzik , prezident SZ CHPH

