
Propozice Inter mistrovství 2021 
 

Kontrola podkladů k Inter-mistrovství 2020 proběhla 16. – 17.11.2020 ve slovenské 
Lietavskej Svinnej bohužel bez naší účasti, protože Coronavirus nám zavřel hranice mezi 
Slovenskem a Českou republikou. Podklady ke kontrole byly zaslány kurýrem na sekretariát 
Slovenského svazu. Ze zápisu z kontroly je zřejmé, že podklady byly bez závad a mezinárodní 
pořadí bylo bez problémů schváleno. 

Součástí jednání bylo i schválení propozic Inter-mistrovství pro rok 2021.  

Ze zápisu vyňato: 
„Doterajšie súťažné podmienky sa nemenia. O termíne a mieste verifikácie výsledkov ďalšieho 
ročníka medzinárodného poradia IM 2021 sa federácie dohodnú v priebehu nasledujúceho 
roka.“ 
 

Inter-mistrovství  
určené pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka a Slovenska 

 
Závody: 11 předem deklarovaných závodů konaných v po sobě jdoucích termínech v ČMS 
CHPH od 22. května do 1. srpna 2021 (včetně)  
V jednom týdnu může být deklarovaný jen jeden závod 

Start závodů: podle počasí a závodního plánu – pátek, sobota, neděle, pondělí 

Soutěžní družstvo: na každý závod ho tvoří pět holubů, kteří jsou zapsáni na 1. až 5. řádku 
kontrolního listu.  

Počet bodujících holubů: tři holubi z každého závodu.  
Soutěžní série je: 5 nasazených holubů / 3 bodující 

Zápočet závodů do soutěže: 6 závodů ve třídě otevřené, v konkurenci podle podmínek FCI. 

                                      - 3 závody od 285  do 475 kilometrů. 
                                          - 2 závody od 475  do 700 kilometrů 

- 1 závod nad 700 kilometrů  

Výsledek: 
je součtem 18 koeficientů ze šesti závodů. U tratě nad 700 km koeficient Olymp. E. Výsledek 
bude deklarovaný jednoduchou tabulkou, výpočet garantuje svaz. 
Výpočet koeficientů (podle podmínek FCI): na tři desetinná místa 
Při rovnosti koeficientů rozhoduje: 1. Lepší koeficient v závodech nad 475 km 
         2. Vyšší počet kilometrů započítaných závodů 

Deklarování závodů: nejpozději do 31. března 2021 v závodních plánech OS. Nadoblastní 
konkurence musí být před prvním závodem písemně schválena zemským ŘV. 
Chovatel, nebo chovatelský tým může soutěžit jen s jedním družstvem 
Národní svazy zajistí odpovídající ocenění i na národní úrovni. 

Mezinárodní pořadí: před zveřejněním schvaluje komise složená ze dvou zástupců z každé 
zúčastněné země, po kontrole písemné dokumentace. 
Národní vyhodnocení Inter mistrovství 2021 se uskuteční během CV. Místo vyhodnocení 
mezinárodní pořadí bude stanoveno v průběhu roku dle možností mezinárodních akcí. 

Řídící a kontrolní výbor soutěže: po dvou zástupcích ze zemí, jejichž chovatelé se do 
soutěže zapojí. 
 
Výbor Inter mistrovství 


