PROPOZICE OBLASTNÍ VÝSTAVY POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
OS CHPH TÁBOR 2018
Výstava poštovních holubů OS Tábor se bude konat dne 15.12.2018
v ku l t u r n í m d o m ě v D r a ž i cí c h

Pořadatel výstavy: ZS Tábor
1. Program výstavy:
14.12.2018 - pátek
17:00 hod. - 18:00 hod.
18:30 hod. - ……………

15.12.2018 – sobota
9:00 hod.
9:00 hod. - 12:30 hod.
12:30 hod. - 13:00 hod.
13:00 hod. - 14:30 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.

- přejímka holubů
- posuzování holubů včetně výběru kolekce na CV v Lysé
nad Labem ve dnech 11. - 12. ledna 2019

-

otevření výstavy OS Tábor
průběh výstavy
předání cen vítězným chovatelům poštovních holubů
technické ukončení výstavy OS a předání vystavených
holubů
- ukončení výstavy
- konference

2. Podmínky výstavy:
− Vystaveni mohou být všichni holubi se splněnými podmínkami dle závodního řádu. To znamená, že
holubi musí mít nalétáno nejméně 2500 km, z toho nejméně 750 v roce 2018. Holubice musí mít
nalétáno nejméně 2000 km, z toho nejméně 600 v roce 2018. Dále sportovní kategorie — A, B, C, D,
E, F, G, H, Super Eso, Eso holubice, Eso roční, Eso holoubě, Standard holoubě H + He umístěné 3
závody, výkon za život H + He. Je možno vystavit standardní holuby bez limitu (max. 4 holuby na
chovatele).
Klece neplatí závodící členové a nezávodící členové klece zaplatí při přejímce holubů.
− Holuby budou přejímáni v ucelených kolekcích za jednotlivá ZS. Osoba předávající holuby na výstavu
předloží seznam holubů s uvedeným číslem rodového kroužku, jméno majitele a veterinární potvrzení
o vakcinaci proti pseudomoru. Ke každému vystavovanému holubovi přiloží výstavní štítek s
uvedenými nalétanými kilometry ze závodu v sezoně 2017 a 2018. Na CV v Lysé nad Labem budou
vybráni pouze holubi, kteří byli vystaveni na oblastní výstavě poštovních holubů v Dražicích.
− Generální mistr OS Tábor vystaví samostatnou kolekci 5 ks
− Mistr holoubat OS Tábor vystaví kolekci holoubat 5 ks
− Vystaveni budou vítězové jednotlivých závodů
− Součástí výstavy bude soutěž nadějí 2018 — kolekce holoubat jednotlivých ZS v počtu 6 ks (3H + 3 He),
holoubě musí mít umístěn alespoň jeden závod holoubat.

3. Po su zo vá n í ho lubů :
Všichni holubi budou posouzeni dle mezinárodního standardu. Posuzovat
bude JUDr. Pavel Opatrný.

4 . O c e n ěn i b u d o u :
Vítězný holub
Vítězná holubice
Vítězné holoubě holub
Vítězné holoubě holubice
Vítězný holub bez výkonu
Vítězná holubice bez výkonu
Vítězná kolekce holoubat nadějí ZS

— standard
— standard
— standard
— standard
— standard
— standard

Vzhledem k tomu, že maximální počet vystavovaných holubů bude 200 kusů, žádáme všechny vedoucí ZS
nebo předsedy MS o nahlášení počtů na výstavu OS a to nejpozději do 01.12.2018. Hlášení počtu volejte
předsedovi výstavního výboru p. Volfovi na mobil: 732 649 894. Po celou dobu výstavy je zajištěno bohaté
občerstvení. Součástí výstavy je tombola a je zajištěna i účast prodejce chovatelský potřeb - PETR SIROTEK
- CHOVATELSKÉ POTŘEBY SEDLČANY.

Výstavní výbor:
Předseda:

Volf Miloslav

Pokladník:

Koleta Milan, Němeček Karel, Pudivítr Václav

Příjem a výdej holubů:

Řezáč Bohuslav, Novák Josef, Adam Josef

Členové: Cibulka Miroslav, Fara Zdeněk, Hastrman Miloslav, Chomát Josef, Kníže Jiří, Mareš František, Pecha
Oldřich, Řezáč Petr, Šitta Antonín, Tenkl Miroslav, Vach Karel, Vobinuška Josef, Rytíř Jaroslav, Ing. Vantroba Dušan

Veterinární dozor:

MVDr. Plašil Bohumil

Posuzovaní:

JUDr. Opatrný Pavel

Zapisovatel při posuzování:

Kubart Josef

Na výstavu Vás srdečně zvou pořadatelé ze ZS Tábor

