PROPOZICE
Celostátní výstavy poštovních holubů 2018 – Hluk
Celostátní výstava poštovních holubů České republiky se bude konat ve sportovní hale v Hluku
ve dnech

12. 1. 2018 až 13. 1. 2018 (pátek, sobota)
Pořadatelem Celostátní výstavy 2017 je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních
holubů. Organizačně ji zajišťuje Moravskoslezský zemský spolek chovatelů poštovních holubů.
1. Výstavní kategorie a podmínky účasti.
a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2016 a 2017, umístněných ve 20% vítězů,
z toho nejméně 750 km v roce 2017, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holubů.
b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2016 a 2017, umístněných ve 20%
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2017, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150
holubů.
c) Standard holoubě holub – v roce 2017 3 závody dle podmínek kategorie Sport F
v konkurenci 20 chovatelů a 250 holoubat. – nesoutěžní kategorie
d) Standard holoubě holubice – v roce 2017 3 závody dle podmínek kategorie Sport F
v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 250 holoubat. – nesoutěžní kategorie
e) Standard bez výkonu – oba zemské spolky vystaví kolekci 12 holubů a 12 holubic
f) Sportovní kategorie dle podmínek FCI – A, B, C, D, E, F, G, H
g) ESO holubice
h) Super ESO
i) Výkon za život holubi – nesoutěžní kategorie
j) Výkon za život holubice – nesoutěžní kategorie
k) Generální mistr České republiky 2017 – kolekce 3 holubi
l) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2017 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi
m) Generální mistr Českého zemského spolku 2017 – kolekce 3 holubi
n) Generální mistr Moravskoslezského zemského spolku 2017 – kolekce 3 holubi
o) NZ Oostende-Knokke – kolekce 9 holubů
2. Soutěžní kolekce Oblastních spolků.
Každý Oblastní spolek vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů ze 12-ti vystavovaných kategoriích.









Standard holub – povinná kategorie
Standard holubice – povinná kategorie
Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H
ESO holubice
Super ESO

Oblastní spolek může vynechat maximálně 2 kategorie, na celkový počet 10-ti soutěžních
holubů.
Každý Oblastní spolek vystaví 1 holuba a 1 holubici v nesoutěžní kategorii výkon za život
holub, holubice a 1 H a 1 He v nesoutěžní kategorii Standard holoubě.
Holubi v kolekci Generálního mistra České republiky, Mistrovství mladých chovatelů České
republiky, Generálního mistra Českého a Moravskoslezského zemského spolku, NZ OostendeKnokke, budou vystaveni mimo kolekce Oblastních spolků.
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3. Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního spolku.
Mimo kolekci Oblastního spolku mohou chovatelé vystavovat individuálně holuby v kategorii
Standard holubi a holubice. Ve sportovních kategoriích také holuby do 10. místa v celostátním
pořadí za následujících podmínek:
 Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.
 Uhradit klecné při přejímce holubů.
 Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem.
 Zajistit dopravu vlastních holubů na Celostátní výstavu včetně veterinárního osvědčení.
4. Vyhodnocení Celostátní výstavy.
a) Ve Sportovních kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H, ESO holubice, Super ESO dle pořadí
v celostátních tabulkách 2017.
b) V kategorii Standard holubi a holubice, dle pořadí na Celostátní výstavě.
c) V kategorii Výkon holubi a holubice za život dle pořadí na Celostátní výstavě.
d) V kategorii Standard holoubě holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě.
e) V kategorii Standard bez výkonu holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě.
f) Soutěž kolekcí Oblastních spolků – součet bodů všech 10-ti vystavených holubů v soutěžní
kolekci Oblastního spolku dle schválené tabulky. V případě rovnosti bodů kolekcí rozhoduje
suma umístění soutěžních holubů v jednotlivých kategoriích na CV.
Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystaveni v kategorii
Standard. Posuzování provede 10 posuzovatelů (včetně kategorie standard mladých) schválených
prezídiem svazu na základě návrhu předsedy posuzovatelské komise. Nejvyšší a nejnižší bodové
hodnocení se škrtá, ze zbývajících 3 se vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů bude
postupováno dle podmínek mezinárodního standardu.
5. Ocenění celostátních soutěží v roce 2017 a kategorie Standard na Celostátní výstavě.
a) Standard holubi a holubice
1. – 3. místo pohár
b) Standard holoubě holub a holubice
1. – 3. místo pohár
c) Standard bez výkonu holubi a holubice
1. – 3. místo pohár
d) Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H
1. – 3. místo pohár
e) ESO holubice
1. – 3. místo pohár
f) Super ESO
1. – 3. místo pohár
g) Výkon za život holubi a holubice
1. – 3. místo pohár
h) Generální mistrovství České republiky
1. – 10. místo pohár
i) Mistrovství krátkých tratí České republiky
1. – 10. místo pohár
j) Mistrovství středních tratí České republiky
1. – 10. místo pohár
k) Mistrovství dlouhých tratí České republiky
1. – 10. místo pohár
l) Mistrovství ročních holubů České republiky
1. – 10. místo pohár
m) Mistrovství holoubat České republiky
1. – 10. místo pohár
n) Mistrovství mladých chovatelů České republiky
1. – 10. místo pohár
o) Inter mistrovství – národní pořadí
1. – 3. místo pohár
p) Eso časopisu „Poštovní holub“
1. – 10. místo pohár
q) NZ Oostende-Knokke – každé ze tří pásem
1. – 3. místo pohár
6. Kontrola dokumentace vystavených holubů a výpočet výsledků.
Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen
Martin Polášek. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provede Martin Polášek a Jaroslav Novotný.
7. Technické a organizační zabezpečení Celostátní výstavy.
 Vystavení holubi na Celostátní výstavě musí být zdraví a vybaveni veterinárním
osvědčením o provedené vakcinaci proti Pseudomoru, ne starším 3 dnů. Vakcinace musí
být provedena nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 týdny před Celostátní výstavou.
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Holubi budou předáni ve výstavních prostorách v ucelených zásilkách Oblastních spolků
pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných
holubů a veterinární osvědčení. Převzetí holubů potvrdí organizátor Celostátní výstavy
a kopii seznamu vrátí předávajícímu.
Organizátor Celostátní výstavy nepřevezme holuby předávané po stanoveném termínu
přejímky holubů, nebo bez patřičných dokladů. Konečné rozhodnutí o vyloučení holubů
z Celostátní výstavy je v pravomoci prezidenta svazu.
Oblastní spolky zašlou seznam vystavených holubů (chovatel, holub, kategorie, Kf nebo
km) podle jednotlivých vystavovaných kategorii spolu s kopií výstavní karty nejpozději
do 20. 12. 2017 elektronicky Martinu Poláškovi na e-mail: martin.polasek@centrum.cz
Originál výstavní karty vyplněné ve všech kolonkách a podepsaný předsedou Oblastního
spolku včetně razítka, bude předán předávajícím při přejímce holubů na Celostátní výstavě.
Klecné za kolekci Oblastního spolku 1400,- Kč. Klecné uhradí předávající při přejímce
holubů. Klecné za jednoho vystaveného holuba mimo kolekci Oblastního spolku činí
100,- Kč uhradí vystavovatel při přejímce holubů. Klecné neplatí chovatelé za holuby
vystavené dle kategorie k, l, m, n, o.
Za předané holuby odpovídá organizátor Celostátní výstavy, který zajistí veterinární dozor,
krmení a napájení holubů.
Po skončení Celostátní výstavy budou vystavení holubi předáni pověřenému zástupci
Oblastního spolku po předložení dokladu o předání holubů.

8. Prodejní stánky.
Zájemci o prodejní stánek na CV se přihlásí do 1.12.2017 na adrese:
Ing. Roman Randják, Lískovec 11, 738 01 Frýdek-Místek, telefon: 737250084
E-mail: rrandjak@seznam.cz
9. Ubytování
Zájemci o ubytování na CV se přihlásí od 1.12.2017 na adrese:
Ing. Rostislav Krpal, Za Mlýnem 993, 687 25, telefon: 602445299, E-mail: krpal.rosta@seznam.cz
10. Program Celostátní výstavy.
Pátek 12.1.2018
6.00 hodin - 9.00 hodin Příjem holubů
8.30 hodin - 9.00 hodin Instruktáž posuzovatelů
9.00 hodin - 11.30 hodin Posuzování kategorií Standard
11.30 hodin - 15.00 hodin Zpracování výsledků
15.00 hodin Otevření výstavy
19.00 hodin Ukončení prvního dne výstavy
19.30 hodin Zahájení společenského večera
21.30 hodin Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR
Sobota 13.1.2018
8.00 hodin Otevření výstavy
10.30 hodin Vyhodnocení výsledků výstavy a soutěží
12.30 hodin Dražba holubů
16.00 hodin Ukončení výstavy
16.00 hodin Výdej holubů CV

Ing. Roman Randják
předseda MSS CHPH

Jan Filipi
prezident ČMS CHPH

-3-

