
Moravskoslezský spolek chovatelů poštovních holubů 

Vančurova 54, 615 00 Brno 

 

Propozice 

výstavy poštovních holubů 2021 MSS pásma Západ   

 
1. Pořadatel výstavy: 

Pořadatelem výstavy MSS pásma Západ 2021 je OS ZNOJMO. 

 

Výstava se bude konat v sobotu 13.11.2021 v prostorách kulturního domu PROSIMĚŘICE. 

 

2. Program výstavy: 

7.00    hodin    až   8.30   hodin přejímka holubů 

9.00    hodin    zahájení výstavy 

11.00  hodin                                       jednání zástupců OS pásma Západ. 

12.00  hodin    vyhodnocení soutěží a  závodů MSS pásma Západ 2019   

13.00  hodin    tombola 

14.00  hodin    ukončení holandské dražby 

15.00-16.00  hodin    ukončení výstavy - výdej holubů 

 

3. Vystavované kategorie: 

a) Každý Oblastní spolek chovatelů poštovních holubů pásma Západ vystaví kolekci   

10 holubů, nejúspěšnějších v pořádaných soutěžích a závodech MSS pásma Západ  2020 a 

2021 

 

Mimo kolekce Oblastního spolku vystaví: 

b) 1. – 3. Chovatel v Mistrovství dlouhých tratí MSS pásma Západ 2020 kolekci 3 holubů. 

c) 1. – 3. Chovatel v Mistrovství dlouhých tratí MSS pásma Západ 2021 kolekci 3 holubů. 

d)  1. – 3. Chovatel v soutěži SUPER CUP  2020 kolekci 3 holubů. 

e) 1. – 3. Chovatel v soutěži SUPER CUP  2021 kolekci 3 holubů.. 

f) Prvních 10 holubů v soutěži ESO holub DT 2021 pásma Západ  

g) První holub v soutěži ESO holub DT 2020 pásma Západ 

h) Vítěze závodů MSS pásmo Západ 2021: Krajková  KM, Aschaffenburg 1 + 2 + 3 ,  

Eschweiler, Cloppenburg, Brusel a Bayreuth 

      Celkem bude na výstavě vystaveno cca až 85 holubů. 

  

4. Ocenění: 

 Ocenění poháry a diplomy dle návrhu ocenění zajistí OS Brno, úhrada z vybraných peněz 

v pásmu na ocenění. 

 

5. Klecné: 

Klecné za celou kolekci 10 holubů Oblastního spolku ve výši 500,- Kč uhradí předávající 

zástupce Oblastního spolku při přejímce holubů pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo při 

nedodržení počtu holubů v kolekci požádat o úhradu poplatku stanovenou pro kolekci. Klecné 

za holuby vystavené dle bodu 3 b, c, d, e,g,h  nebude pořadatelem požadováno. 

 

 



5. Organizační záležitosti:  

a) Výstavní karta, bude ke stažení na webových stránkách svazu: www.postovniholub.cz  

     součastně příloha těchto propozic. 

  

b) Kopii vyplněné výstavní karty všech holubů v kolekci Oblastního spolky a holubů 

vystavených v samostatných kategoriích, zašlou Oblastní spolky nejpozději do 31.10.2021 na 

emailovou adresu          

  
strbikpetr@seznam.cz 

tel. 724 243 820-Štrbík Petr 

   

c) Současně Oblastní spolky zašlou i seznam vystavených holubů s uvedením vystavované 

kategorie v kolekci Oblastního spolku  potvrzený předsedou. 

na emailovou adresu      

           strbikpetr@seznam.cz  

d) Vystavení holubi musí být zdraví a vakcinovaní proti pseudomoru holubů.  

 

e) Při předání holubů zástupcem Oblastního spolku  pořadatelům, odevzdá předávající seznam 

holubů za celý Oblastní spolek vystavený dvojmo spolu. Jeden mu pořadatel potvrdí a vrátí. 

Současně předá originály výstavních karet potvrzené razítkem a podpisem  předsedy OS. 

 

Po ukončení výstavy budou holubi vydání pověřenému zástupci OS dle potvrzeného seznamu. 

 

6. Dražba holubů  

  Zájemci o dražbu  donesou dražené holuby, které předají odpovědnému zástupci pro dražbu    

a předem budou kontaktovat  

-Štrbík Petr  tel. 724 243 820 

-Šlapák Lubomír tel. 775 341 337  

       

 

 

Po celou dobu výstavy bude zabezpečen prodej chovatelských potřeb. 

 
 

 

     Výbor OS  ZNOJMO 
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