SMERNICA
oblastnej výstavy poštových holubov
OZ CHPH Topoľčany 2017
a
SMERNICA
Otvorenej celoslovenskej výstavy poštových holubov
2017
--------------------------------------------------------------------1. Oblastná výstava poštových holubov sa bude konať dňa 9. decembra 2017 v Kultúrnom
dome v Urminciach.
2. Výstavný výbor sa bude riadiť podľa platného výstavného poriadku OZCHPH Topoľčany.
Nočnú službu a celkovú bezpečnosť vystavovaných holubov zabezpečí výstavný výbor.
3a. Z vystavených holubov OZ vyberú usporiadatelia výstavy 18 ks a nominujú ich do
jednotlivých kategórií. Vystavovať sa budú holuby, ktoré spĺňajú výstavné podmienky tejto
smernice, podmienky na CV/EV Trenčín a Výstavný poriadok OZ CHPH Topoľčany.
3b. Otvorenej celoslovenskej výstavy štandardných holubov sa môže zúčastniť ktorýkoľvek
chovateľ, ktorý je členom federácie, ktorá patrí pod FCI.
4. Usporiadatelia výstavy ocenia pretekovú sezónu v doleuvedených kategóriách a kolekciu
holubov, ktorá bude reprezentovať OZCHPH Topoľčany na CV Trenčín 2018:
Výstava OZ CHPH Topoľčany - oceňovať sa bude:
Majster OZCHPH - staré holuby
- mladé holuby
Majster OZCHPH - krátke trate
- stredné trate
- dlhé trate
Víťazi pretekov v OZCHPH
Kolekcia holubov na CV2018

1. - 3. miesto
1. - 3. miesto
1. - 3. miesto
1. – 3. miesto
1. – 3. miesto
1. miesto
1. miesto

Otvorená výstava OZ CHPH Topoľčany - oceňovať sa bude:
Víťaz kategórie
Štandard holub
Štandard holubica
Štandard mladý holub (roč. 2017)
Štandard mladá holubica (roč. 2017)
Štandard holub bez limitu
Štandard holubica bez limitu
Štandard mladý holub (roč. 2017) bez limitu
Štandard mladá holubica (roč. 2017) bez limitu
Posudzovanie štandardných holubov vo všetkých kategóriách bude realizované tromi
nezávislými posudzovateľmi, anonymne a podľa štandardu FCI.

5. Program výstavy:
8.12.2017 – piatok
18,00 – 19,00 - preberanie holubov od chovateľov z OZ CHPH Topoľčany aj
účastníkov mimo OZ CHPH Topoľčany (účastníci otvorenej celoslovenskej výstavy
štandardných holubov)
19,00 - 22,00 – posudzovanie štandardných holubov 3 nezávislými posudzovateľmi
podľa štandardu FCI
22,00-23,00 – spracovanie výsledkov štandardných holubov
19,00 – 22,00 - spracovanie výsledkov OZ CHPH Topoľčany
9.12.2017 - sobota
9,30 - otvorenie výstavy pre verejnosť
14,00 - vyhodnotenie výsledkov výstavy a pretekovej sezóny 2017 OZCHPH
Topoľčany
15,00 - losovanie tomboly
16,00 – vyhodnotenie výsledkov Otvorenej celoslovenskej výstavy štandardných
holubov
16,30 - ukončenie výstavy
16,30 - výdaj holubov chovateľom mimo OZ CHPH Topoľčany
17,00 - výdaj holubov chovateľom z OZ CHPH Topoľčany
6. Preberanie holubov:
 Poverení zástupcovia ZO CHPH dodajú holuby v ucelených zásielkach. Preberací
protokol bude vystavený po prebratí holubov, podpísaný odovzdávajúcim zástupcom
a preberajúcou komisiou.
 Chovatelia zúčastňujúci sa otvorenej výstavy štandardných holubov prinesú svoje
holuby v piatok, rovnako sa na nich vzťahuje povinnosť priniesť výstavné karty,
veterinárne dokumenty a vypísaný preberací protokol.
 Výstavné karty budú vyplnené pravdivo, presne, úhľadne a vo všetkých požadovaných
rubrikách. Pre výstavu OZ (športové kategórie a štandard so splnenými podmienkami)
budú akceptované iba výstavné karty vygenerované zo systému mypigeons.com
(manuál ako tlačiť výstavnú kartu je v prílohe týchto propozícií).
 Každého holuba je možné vystaviť len v jednej kategórii (Pozor výnimka: Holuby
členov OZCHPH Topoľčany po uhradení poplatku 1,5,- EUR/kus (vopred!) budú
môcť súťažiť i v tej istej kategórii Otvorenej celoslovenskej výstavy štandardných
holubov.)
 Každá ZO prinesie zo sebou veterinárne potvrdenie na počet holubou /nie staršie ako 3
dni /.
 Spracovanie výsledkov výstavy zabezpečí usporiadateľ výstavy.
7. Rozdelenie klietok pre jednotlivé ZO:
 Každá ZO/chovateľ vystavujúci štandardné holuby/záujemca o predajné klietky
nahlási do pondelka 4.12.2017 počet vystavovaných holubov na t.č. 0907280336 - p.
Daniel Krajčík
 Poplatok za klietku:
 výstava OZ CHPH Topoľčany: 1,- EUR
 otvorená výstava štandardných holubov: 2,5- EUR
 klietku v ktorej budú holuby určené na predaj: 1,5- EUR

8. Výstavné podmienky:
Štandard
- holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2016 – 2017, umiestnených v 20
% na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti
najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2017 musí mať z tohto limitu najmenej 750 km
a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2017,
umiestnených v 20% na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených
na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.
Šport za dva roky 2016/2017 (podmienky splnené v rokoch 2016/2017)
MINIMUM
Kategória
A od100 do 400
km
B od 300 do 600
km
C nad 500 km
D Allround
od 100 do 400
km
od 300 do 600
km
nad 500 km
E Maratón
nad 700 km

Počet
pretekov
10
8
6
11 spolu
3 až 5
2 až 6
1 až 3

4 ceny za
2 roky

holubov chovateľov kilometrov

Cien

250

20

1.500

20%

250

20

2.800

20%

150

20

3.300

20%

250
250
150

20
20
20

250

20

20%
3.500

-

20%

Šport za rok 2017 (podmienky splnené v roku 2017)
F mladé holuby
3
250
20
300
20%
nad 100 km
G ESO ročiak
5
250
20
500
20 %
nad 100 km
H ESO staré
6
250
20
1800
20 %
holuby nad
300 km
5% tolerancia platí pri všetkých kategóriách pri zaradení do kategórie, bez ohľadu v ktorom
roku holub trať letel. Nevzťahuje sa na Σ povinne nalietaných kilometrov.
Výkon za rok 2017 (podmienky splnené v roku 2017)
Výkon za rok
holub
Výkon za rok
holubica

Σ km, ktoré holub nalietal v roku
2017
Σ km, ktoré holubica nalietala
v roku 2017

Podľa
stanovený
ch
podmieno
k

20 %
20 %

Vzorec pre výpočet koeficientov

umiestnenie holuba x 1000
KATEGÓRIA A, B, C, D, F, G, H = –––––––––––––––––––––––––––––––––
počet nasadených holubov (max. 5000)
Kategória E: Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.
Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý. Výsledok: výsledný
koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov.
9. Ostatné:
Poznámka1:
Ocenení (v rámci výstavy OZ CHPH Topoľčany) budú len chovatelia, ktorí splnia
podmienku platného Výstavného poriadku OZCHPH, t.j. že chovateľ z každej ocenenej
kategórie vystaví min. 2 ks poštových holubov.
Poznámka 2:
V prípade, že sa chcete výstavy zúčastniť a máte záujem i o ubytovanie, odporúčame
kontaktovať: Penzión Ranč pod Babicou (5 km od Urminiec). Cena za 2 posteľovú izbu je 30
EUR/noc. Adresa: Ranč pod Babicou, Bojná 812, 956 01 Bojná. Kontakty: 038 537 32 98,
0905 290 413, rancpodbabicou@gmail.com, http://www.rancpodbabicou.sk
Veríme, že výstava bude stretnutím chovateľov a dobrých priateľov – ľudí, ktorí si majú čo
povedať. Tešíme sa na stretnutie s Vami v príjemnom prostredí, dobrom občerstvení, bohatej
tombole a hodnotnom holubárskom zážitku.
v Bojnej dňa 12. 11.2017
za výstavný výbor spracoval
Daniel Krajčík

Príloha 1:
Ocenení chovatelia v rámci súťaží OZ CHPH Topoľčany:
Majstrovstvo OZ – staré holuby:
1. Poništiakovci
2. Súlovskí
3. Kúdela + Boris
Majstrovstvo OZ – krátke trate:
1. Poništiakovci
2. Súlovskí
3. Somorovci
Majstrovsrvo OZ – stredné trate:
1. Stručka
2. Poništiak
3. Konš, Súlovskí
Majstrovstvo OZ – dlhé trate:
1. Súlovskí
2. Poništiakovci
3. Kúdela+Boris
Majstrovstvo OZ - mladé holuby:
1. Poništiakovci
2. Guniš
3. Macho

#

Pretek

Chovateľ

Vzdialenosť

Holub

1 Opava (01.05.2017)

Konš Jozef+Viera

147.993 km SK-2014-01107-277

2 Svitavy (08.05.2017)

Hubinský Dušan

176.202 km SK-2015-01106-1253

3 Šlapanice (11.05.2017) Pietrik Jozef

122.380 km SK-2014-01103-1257

4 Humpolec (14.05.2017) Jahoda Emil Ing.

231.945 km SK-2015-0612-446

5 Slivenec (21.05.2017)

Klačanský Vojtech

318.370 km SK-2016-01106-295

6 Slivenec (28.05.2017)

Gogora Milan

337.265 km SK-2015-01108-1074

7 Šlapanice (04.06.2017) Konš Jozef+Viera

130.096 km SK-2013-01107-577

8 Halle (05.06.2017)

Súlovský
Samuel+Timea

554.778 km SK-2014-01108-834

9 Blatná (11.06.2017)

Švec Jozef+Vladimír

344.864 km SK-2015-01101-161

10 Blatná (18.06.2017)

Javorček Pavol Ing.

333.816 km SK-2015-01109-87

11 Nienburg (18.06.2017) Gális Stanislav

778.307 km SK-2015-01106-515

12 Halle (25.06.2017)

Duchovič Jozef st.

554.664 km SK-2012-01101-246

13 Mělník (02.07.2017)

Pietrik Jozef

329.651 km SK-2015-01103-415

14 Nienburg (03.07.2017) Kúdela+Boris

778.270 km SK-2012-01106-12

15 Slivenec (09.07.2017)

Somora Jozef+Rudolf

328.177 km SK-2016-01104-108

16 Gotha (09.07.2017)

Súlovský
Samuel+Timea

609.563 km SK-2011-01108-85

17 Nienburg (16.07.2017)

Súlovský
Samuel+Timea

790.480 km SK-2014-01108-791

18 Blatná (16.07.2017)

Konš Jozef+Viera

341.045 km SK-2015-01107-506

19 Halle (23.07.2017)

Kúdela+Boris

542.463 km SK-2014-01106-646

20 Mělník (30.07.2017)

Vajda M+M

341.299 km SK-2016-01110-521

1 Šlapanice (01.09.2017)

Lysičan+dcéra

130.288 km SK-2017-1109-428

2 Šlapanice (09.09.2017)

Macho Rudolf

144.494 km SK-2017-1108-1047

3 Šlapanice (15.09.2017)

Púčik Marián

136.720 km SK-2017-1110-747

4 Velké Meziříčí (30.09.2017) Poništiak Rudolf+Jakub 183.030 km SK-2017-1107-1416

Príloha 2: INŠTRUKCIE K VÝSTAVNÝM KARTÁM
1. KATEGÓRIA ŠPORT/ŠTANDARD – ČLENOVIA OZCHPH TOPOĽČANY
Výsledky ... 11 OZ Topoľčany .... oficiálne súťaže
Na konci riadku kliknem na zelenú hviezdičku a tým dám vytvoriť a stiahnuť výstavnú kartu
pre holuba a pre súťaž.

a. holuby, ktoré majú splnený limit:
Nájdem si holuba umiestneného v kategórii štandard vo výsledkoch na mypigeons.com, ...
následne u starých holubov kliknem na zelenú hviezdičku v tom istom riadku a zadám uložiť
kartu do PC. Podrobný návod nájdete v prílohe 2.
Každého holuba je možné vystaviť len v jednej kategórii (Pozor: Holub vystavený na výstave
OZ CHPH Topoľčany po uhradení poplatku 1,5,- EUR/kus bude môcť zároveň súťažiť i v tej
istej kategórii Otvorenej celoslovenskej výstavy štandardných holubov.)
b. holuby, ktoré nemajú splený limit:
Stiahnite si výstavnú kartu z našej stránky pre príslušnú kategóriu štandardu, ktorá má 8
záložiek, túto vyplňte vo všetkých položkách a následne vytlačte. Každý holub môže byť
vystavený iba v jednej kategórii.
1. KATEGÓRIA ŠTANDARD – NEČLENOVIA OZCHPH TOPOĽČANY
a. holuby, ktoré majú splnený limit:
Ten istý postup ako členovia OZ Topoľčany, len si budú musieť dopísať do karty manuálne
základné údaje výstavy, a to:
Pri názve výstavy treba vpísať text: Výstava OZ Topoľčany + otvorená výstava štandard.
holubov
Dátum konania - vpísať text: 09.12.2017
Miesto konania - vpísať text: Urmince
Výstavná kategória:
- vybrať buď „Štandard holub – 2 roky“, príp. „Štandard holubica - 2 roky“
- pri mláďatách 2017 vybrať Výstavná kategória buď výkon holub/holubica
a potom manuálne napísať do pola „Názov výstavnej kategórie” Štandard H mláďa, resp. Štandard HA – mláďa.

b. holuby, ktoré nemajú splnený limit:
Stiahnite si výstavnú kartu z našej stránky, ktorá má 8 záložiek pre príslušnú kategóriu
štandardu, túto vyplňte vo všetkých položkách a následne vytlačte. Každý holub môže byť
vystavený iba v jednej kategórii.

Príloha 2:
AKO VYGENEROVAŤ VÝSTAVNÚ KARTU AUTOMATICKY CEZ MyPIGEONS

1 | Prístup na profil holuba

Profil holuba pre chovateľa:
Ako majiteľ holuba sa dostanete na jeho profil jednoducho kliknutím na označenie holuba vo
výsledkoch, súťažiach, alebo v sekcii Moje holuby, kde si holuba môžete pohodlne vyhľadať.
Aby sa dalo na označenie kliknúť, musí sa pri ňom zobrazovať symbol hviezdičky - to
znamená, že máte právomoc pre zobrazenie profilu tohto holuba.

Profil holuba pre výpočtára:
Výpočtári môžu na profily holubov pristupovať z administrátorskej sekcie. Majú možnosť
vyhľadať holuba v databáze podľa jeho označenia a kliknúť na výsledky hľadania

2 | Vytvorenie výstavnej karty

Prístup na tvorbu kariet:
Prvým krokom je kliknúť na tlačidlo "Výstavné karty" v pravej hornej časti profilu

Zadanie detailov výstavy a výber kategórie:
V druhom kroku zadáte detaily o výstave (názov výstavy, dátum a miesto konania), následne
vyberiete výstavnú kategóriu (na výber sú kategórie FCI) a máte možnosť aj zmeniť názov
kategórie zobrazovaný na karte

Detaily výstavy sú zobrazené v ľavej časti výstavnej karty

Vygenerovanie výstavnej karty:
Pre vytvorenie novej karty kliknite na tlačidlo "Vytvoriť výstavnú kartu" v pravej dolnej časti
okna

Stiahnutie vygenerovanej karty:
Generovanie karty by nemalo trvať viac ako niekoľko sekúnd, hneď ako je proces dokončený,
zobrazí sa Vám tlačidlo na stiahnutie. Po kliknutí Vám prehliadač zobrazí výzvu na uloženie
súboru. PDF súbor si uložte, skontrolujte správnosť údajov a následne si môžete kartu
vytlačiť.

