ZÁPIS
ze schůze řídícího výboru Moravského zemského spolku chovatelů poštovních holubů
ze dne 30.8.2016 konaného v Holešově.
Přítomní: RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Novotný Jaroslav, MVDr. Polášek Martin, Ing. Švec Václav, Skrbek
Marek, Truhlář Aleš, Ing. Planka Oldřich
Za RK: Zeman František
1. Zhodnocení závodní sezony 2016 - schválení výsledků
Kontrolou výpočtů a průběhů soutěží nebyly zjištěny nedostatky. Připomínáme splnění kontrol
závodní činnosti na úrovni jednotlivých OS a dále provedení mezioblastních kontrol dle rozpisu MSS CHPH !
Byla zhodnocena platnost výsledků zemských soutěží a závodů s konstatováním, že proběhly bez
problémů. Při závodě Bad Bentheim nesplnil žádný přepravce podmínku dokumentovat ošetření holubů
během přepravy (UH částečně). Při závodu Knokke, přepravce Uh. Hradiště, byla tato dokumentace
stoprocentní.
2. Příprava Zemských závodů 2017.
V úvodu byl diskutován problém změny olympijské soutěžní kategorii E. Byly předloženy různé
alternativy po diskusi ŘV navrhuje: Setrvat v současném modelu DT beze změny, která by byla v přímé
návaznosti na změnu v kategorii E. Výbor po zvážení opakovaných problémových doletů ze závodu B.
Bentheim navrhuje jako první společný závod DT ve vzdálenosti nad 800 km (Brusel). Sérii závodů DT dále
doplní dva závody nad 650 km dle volby pásem.
3. Příprava voleb 2016.
Řídící výbor odkazuje na webové stránky ČMS CHPH, které detailně informují o jednotlivých
termínech konání voleb na jednotlivých úrovních organizace svazu. OS CHPH zašlou na adresu MVDr. Poláška
Martina jména kandidátů do ŘV, RK, předsedy MSS a to do 20.11.2016.
Informace bude obsahovat jméno, adresu, tel. číslo, e-mail navrhovaných kandidátů. Taktéž uvedou
jméno nového předsedy OS pro příští volební období vč. kontaktů! Takto získané informace o kandidátech
do funkcí přepošle MVDr. Polášek na jednotlivé OS a to obratem v termínu před konáním podzimní volební
konference MSS CHPH.
4. Zemská konference MSS CHPH 2016 – volební!
Zemská konference – volební pro r. 2016 se uskuteční 25.11.2016 v Olomouci. Pozvánka-program
bude zaslána jednotlivým OS CHPH.
5. Zemská výstava 2016
Uskuteční se dne 12.11.2016 v Prusinovicích (OS Zlín). Byly schváleny propozice výstavy a jsou
přílohou tohoto zápisu. Ocenění poháry zajistí fa. „Vítěz poháry“.
6. Různé, organizační
- Byly provedeny dopingové kontroly u chovatelů Jochman Zdeněk, Cezava Ivan Miroslav, Bří.
Uherkové a to bez nálezu, negativní! MSS tímto splnil svou povinnost.
-

Výstavy pásem 2016.
Sever
05.11.2016
Západ
19.11.2016
Střed
26.11.2016
Jih
10.12.2016
CV
06.-07.1 2017

Ostrava-Třebovice
Troubsko
Bělkovice-Lašťany
Babice
Lysá nad Labem

Zápis konzultoval: RSDr. Uherek, Ing. Novotný

zapsal: Ing. Planka

