PROPOZICE ZEMSKÝCH ZÁVODŮ ČS CHPH 2017
závod

košování

start

cena

Herborn
Oostende – Memoriál Vladimíra Kolaříka
Knokke – Národní závod

24.6.2017
13. - 14.7.2017
27. - 28.7.2017

25.6.2017
15.7.2017
29.7.2017

dle kooperačních dohod OS CHPH

20 Kč/ks
20 Kč/ks

1/

Pořadatel: Český zemský spolek CHPH

2/

Přepravce
– Herborn – dle kooperačních dohod OS CHPH (OS CHPH upřesní do 31.3.2017)
– Oostende – Memoriál Vladimíra Kolaříka – dle žádostí (OS CHPH upřesní do 31.3.2017)
– Knokke – Národní závod – dle žádostí (OS CHPH upřesní do 31.3.2017)

3/

Výpočty výsledků
– celkové výsledky ČS CHPH
Herborn
Oostende
Knokke
– č.1 –
do 400 km
do 800 km
do 780 km
– č.2 –
401-500 km
801-860 km
781-840 km
– č.3 –
nad 500 km
nad 860 km
nad 840 km
(vzdálonostní rozsah pásem určuje skutečná vzdálenost na holubník chovatele)
– pásma

4/

Hlášení doletu :
 do 30 minut po doletu koordinátorovi v každé OS CHPH (výcvikář OS CHPH).
 do 60 minut koordinátor za každou OS CHPH doplní nahlášené údaje
do formuláře na webu www.postovniholub.cz (on-line výsledky)
(popř. výcvikáři ČS CHPH Janu Filipimu telefonicky 731131830 nebo e-mailem
na filipiteam@seznam.cz)
 hlášení musí obsahovat jméno chovatele, číslo holuba a čas příletu.

5/

Kontrola doletů – za kontroly zodpovídají výbory OS CHPH.
Povinně zasílaných 10 kontrol musí obsahovat alespoň po jedné ze tří ZZ, pokud se
OS CHPH ZZ zúčastní.
Holub musí být k dispozici po dobu 4 hodin po jeho konstantování.

6/

Podklady pro výpočet výsledků musí být přístupné nejpozději do 10 dnů
po otevření hodin, výsledky závodů by měli být zpracovány svazovým výpočetním
programem automaticky po zaslání podkladů od výpočtářů OS CHPH.
Garant výpočtu: Jan Filipi, e-mail: filipiteam@seznam.cz

7/

Postihy:
– nenahlášený holub nebude oceněn
– nezaslání podkladů pro výpočet v termínu – vyřazení OS ze společných výsledků.

8/

Ocenění ZZ – v celkové výši 130000 Kč
Pásmo č. 1
1. místo pohár + 5000 Kč
2. místo pohár + 3000 Kč
3. místo pohár + 2000 Kč

Pásmo č. 2
1. místo pohár + 5000 Kč
2. místo pohár + 3000 Kč
3. místo pohár + 2000 Kč

Pásmo č. 3
1. místo pohár + 5000 Kč
2. místo pohár + 3000 Kč
3. místo pohár + 2000 Kč

Celkové ocenění ZZ
1.-3. místo pohár
Vyhodnocení proběhne v rámci Zemské výstavy.
9/

Starty závodů budou provedeny v ranních hodinách do 10:00 hodin včetně a to
po dohodě výcvikové komise ŘV ČS CHPH. V případě nevhodných povětrnostních
podmínek následuje odložení startu na další den. Přepravce je povinnen být
vybaven videokamerou, vodou a krmením!

