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ZÁPISNICA Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 11. júna 2013 v Stráňavách
Prítomní:

prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik
členovia Prezídia SZ CHPH – Dušan Kasan, Mgr. Milan Blahovský,
Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Krajčík Daniel, PhD., MVDr. Tibor Gornaľ,
Ľubomír Drgáň, Ing. Jaroslav Mojzeš, Ľubomír Valíček
predseda ÚKK – Vladimír Sudor
sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Majstrovstvo Slovenska 2013
3. Aktuálna sezóna z pohľadu zasielanej pošty
4. Stav kontrolnej činnosti členov prezídia – všetci členovia prezídia
6. Rôzne
7. Uznesenia a záver
Priebeh rokovania
1. Rokovanie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik
a uviedol dôvody mimoriadneho zasadnutia prezídia, ktorými sú extrémne nepriaznivé
počasie a z toho plynúce problémy s organizovaním pretekov poštových holubov.
2. Postupne sa každý člen vyjadril k možnosti úpravy podmienok Majstrovstiev Slovenska.
Všetci členovia sa konsenzom zhodli, že do podmienok MS, ktoré schválilo VZ SZ CHPH
prezídium zasahovať nebude a ostávajú nemenné.
V zmysle platného pretekového poriadku SZ CHPH usporiadatelia môžu vopred
deklarovane preteky v pretekovom pláne presunúť kvôli nepriaznivému počasiu na iný
termín, alebo kratší deklarovaný pretek nahradiť dlhším vopred deklarovaným pretekom.
Takto zaradené preteky sa už nemôžu použiť do MS 2013. Zmena termínov pretekov musí
byť hlásená dohodnutým spôsobom.
Príklad č. 1: OZ CHPH má naplánovaný pretek Slaný na 30. 6. 2013 a zaradilo si ho medzi
preteky započítavané do MS. Počas celého víkendu (28. 6. – piatok až 1. 7. – pondelok) bolo
veľmi zlé počasie. Preto OZ CHPH pretek odletí až v utorok 2. júla 2013. Zmena bola
zverejnená na webovej stránky i výcvikárovi SZ CHPH.
Pretek je platný, koeficienty a kilometre platia pre plnenie výstavných podmienok. Pretek
však neplatí pre plnenie podmienok MS 2013.
Príklad č. 2: OZ CHPH má na sobotu 22. 6. 2013 naplánovaný pretek Lipsko, zaradený do
MS 2013 a na štvrtok 27. 6. 2013 pretek Holíč, ktorý nie ja zaradený do MS 2013. Kvôli
nepriaznivému počasiu OZ CHPH 22. 6. 2013 pretek Lipsko skráti a odletí iba Holíč. Počasie
sa zlepší a OZ CHPH 27. 6. 2013 odletí pretek Lipsko. Zmeny pretekov boli riadne
oznámené. Obidva preteky sú platné. Do MS 2013 si však účastníci preteku môžu započítať
iba koeficienty z preteku odleteného 22. 6. 2013 (Podľa Všeobecných ustanovení MS, odsek
3.), koeficienty platia do kategórie podľa reálne odletených kilometrov–dĺžky preteku (od.3).
Ak usporiadatelia pretekov zorganizujú preteky, ktoré nemali deklarované v pretekových
plánoch ich výsledky nebudú platné do MS ani do plnenia výstavných podmienok.

3. Sekretár Zväzu podal informáciu o zasielaní protokolov o štarte. Nie všetky OZ CHPH
zasielajú protokoly v stanovenom termíne. Ak sa pri kontrole zistí, že OZ zaslalo protokol
preteku po termíne, budú z toho vyvodené dôsledky.
Nie všetky OZ CHPH spresnili adresy resp. súradnice NS, ak kontrola podľa zaslaných
informácií NS nenájde vyvodí sa postih voči usporiadateľovi preteku.
4. Od toho víkendu (14. – 17. jún) prezídium SZ CHPH i ÚKK začína kontroly v plnom
rozsahu.
6. Rôzne:
a/ Prezídium prerokovalo žiadosť OZ CHPH Žilina v ktorom žiada o vysvetlenie
k pretekovému poriadku. Použitie nefunkčného EKS na pretek.
b/ Prezídiom sa zaoberalo požiadavkou na doobjednanie rodových krúžkov predajom
pretekových gumičiek.
c/ Dodržiavaním Pretekového poriadku pri nasadzovaní holubov v NS
8. Uznesenia a záver

UZNESENIA Z MIMORIADNĚHO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH
konaného dňa 11. júna 2013
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje:
1.
Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Dušan Kasan, Ing. Jaroslav
Seliga
II. Prezídium SZ CHPH vydáva stanovisko:
1. Podmienky MS schválilo VZ SZ CHPH a prezídium SZ CHPH nemá právo a ani nebude
povoľovať žiadne výnimky zo schválených podmienok. Akékoľvek žiadosti sú preto v tomto
ohľade bezpredmetné.
2. Ak usporiadateľ preteku, pretek vopred deklarovaný v pretekovom pláne odletí v inom
termíne ako bol pôvodne plánovaný. Pretek je platný pre plnenie výstavných podmienok, ale
účastníci si koeficienty z tohto preteku nemôžu započítať do plnenia podmienok MS.
3. V prípade, že organizačná zložka SZ CHPH zorganizuje pretek, ktorý nebol deklarovaný
v pretekovom pláne, pretek je neplatný. Účastníci preteku nemôžu použiť koeficienty
z preteku do plnenia podmienok MS a plnenia výstavných podmienok.
4. Stanovisko k žiadosti OZ CHPH Žilina: EKS p. V. Kučeru bol už pri nasadzovaní holubov
nefunkčný a dolet holubov bol v ňom zaznamenaný ešte pred štartom holubov. (Holuby boli
konštatované pred štartom preteku). Z uvedených dôvodom pretek nemožno uznať.
5. Prezídium nevydá pokyn na doobjednanie rodových krúžkov. Každá organizačná zložka si
môže každý rok objednať krúžky podľa svojich potrieb, bez obmedzenia. Objednávky
všetkých organizačných zložiek SZ CHPH boli na 100% splnené a preto sa krúžky
doobjednávať nebudú.
6. Všetky organizačné zložky SZ CHPH si ihneď po vydaní tejto zápisnice môžu na
sekretariáte zakúpiť pre vlastnú potrebu pretekové gumičky.
Zapísal: Ing. Pavol Javorček
Správnosť zápisu overil:

Dušan Kasan:
Ing. Jaroslav Seliga:
V Stráňavách, dňa 11. júna 2013

..................................................
..................................................

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

