
P R O P O Z I C E 
 

Výstavy poštovních holubů  OS  CHPH   T á b o r ,  která  
bude v  sobotu   15.12.2012 v Dražicích v kulturním domě. 

 
Výstava bude otevřena dne 15. 12. 2012 od 09,00 do 14,00 hodin. 

Bude vybrána kolekce OS CHPH Tábor na CV do Hluku. 
 

1. Vystavované kategorie a podmínky účasti: 
- Standard holubi - nejméně 2500 km za dva roky 2011/12 

umístnění v 20%, z toho v r. 2012 - 750 km      
- Standard holubice - nejméně 2000 km za dva roky 

2011/12 umístnění v 20%, z toho v r. 2012  - 600 km 
- Sportovní kategorie –A,B,C,D,E,F,G,H,Eso holubice, 

Super ESO. 
- Mistr OS CHPH Tábor vystaví kolekci 5 ks holubů, dle 

vlastního výběru 
- Mistr holoubat OS CHPH Tábor vystaví 5 ks holoubat, 

dle vlastního výběru 
- Vystaveni budou vítězové jednotlivých závodů 

2. Součástí výstavy bude soutěž nadějí 2012- kolekce holoubat  
jednotlivých ZS v počtu 6 ks /3 H + 3He/, holoubata musí být 
alespoň 1 x umístněná  
Výstava bude doplněna soutěží holoubat jednotlivců v kategorii 
standart, bez rozdílu pohlaví. Vítěz bude oceněn pohárem. 
Holoubata v této kategorii nemusí mít umístněný závod – klecné 
20,-Kč. 
Na výstavě mohou chovatelé dát na prodej své holuby – klecné 
20,-Kč.  
Součástí výstavy bude také prodej chovatelských potřeb – 
p.Fikar.   
Na celostátní výstavu v Hluku budou vybráni pouze holubi, kteří 
byli vystaveni na této oblastní výstavě. 

3. Všichni holubi budou posouzeni dle mezinárodního standardu. 
Posuzovat bude př. ing. Václav Kasal  



Příjem holubů v pátek 14. 12.2012 od 17,00 hodin do 18,30 
hodin. Holubi budou předáni v ucelených zásilkách s dvojmo 
vyhotoveným seznamem, vyplněnými klecními štítky a  
veterinárním  potvrzením o vakcinaci proti paramyxovirose.  

4. Žádáme všechny ZS, aby nahlásili počty vystavovaných 
holubů nejpozději do 25.11.2012  př. Miloslavu Volfovi, 
tel.732 649 894.  

5. Vyhodnocení výstavy proběhne  v sobotu při oblastní 
konferenci,která bude po naši výstavě v kulturním domě 
v Dražicích. Po ukončení výstavy budou vydáni holubi. 

6. Veterinární dozor výstavy zajišťuje  MVDr.Fleischhans 
Vladimír 
 
Na výstavu Vás srdečně zvou pořadatelé ze ZS Tábor.    
                                                    

         Za ZS Tábor:        Miloslav Volf – předseda výstavního výboru 
                                                           


