P r o p o z i c e soutěží
Moravsko Slezského Sdružení – pásma Jih
poštovních holubů na rok 2017.
Jednoroční soutěže chovatelů MSS pásma Jih na území Moravy a Slezska.
V pásmu Jih soutěží chovatelé z oblastních sdružení Hodonín, Uh.Hradiště a Valašsko.
Propozice soutěží Moravskoslezského sdružení CHPH pásma Jih

A1. Mistrovství Moravy a Slezska pásma Jih
a)

minimální účast chovatelů a počty nasazených holubů dle § 17, odst. 1 ZŘ

b)

Výsledky ze třídy otevřené v konkurenci pásma Jih.

c)

Započítává se z osmi závodů určených v programu pásma Jih.

d)

Z toho:

d1)

2 závody MMDT se střední vzdáleností nad 800 km v konkurenci pásma Jih / Eindhoven; Oostende - Knokke ( trať nad
800 Km ).
Body 100 – 55. Soutěžní družstvo Oostende - Knokke 5 / 4 a Eindhoven 7 / 5 ( trať nad 800 Km ).

d2)

2 závody MMDT se střední vzdáleností nad 665 km v konkurenci pásma Jih / Koblenz; Leverkusen /.
Body 80 – 44. Soutěžní družstvo 10 / 7.

d3)

2 závody při střední vzdáleností 100 až 400 km v konkurenci pásma Jih / zemský závod Krajková KM; Tachov 9.7.2017 /.
Body 40 – 22. Soutěžní družstvo 15 / 7.

d4)

1 závod při střední vzdálenosti 300 až 600 km v konkurenci pásma Jih / Eisenach 2.7.2017 /. Určen jako TOP závod
pásma Jih.
Body 60 – 33. Soutěžní družstvo 15 / 7.

d5)

1 závod při střední vzdálenosti 300 až 600 km v konkurenci pásma Jih / Rottendorf 30.7.2017 /.
Body 60 – 33. Soutěžní družstvo 15 / 7.

e)

Soutěžní družstvo pro závody d1 – 5 / 4 nebo 7 / 5 / prvních pět; sedm holubů na kontrolním listě /.
Holub jehož přílet nebude nahlášen je vyřazen z ocenění pásma Jih.

f)

Soutěžní družstvo pro závody d2 – 10 / 7 / prvních deset holubů na kontrolním listě /.
Holub jehož přílet nebude nahlášen je vyřazen z ocenění pásma Jih.

g)

Soutěžní družstvo pro závody d3;d4;d5 – 15 / 7 / prvních patnáct holubů na kontrolním listě /.

h)

Výhodnocení:

-

vítězí chovatel s nejvyšším počtem bodů v konkurenci pásma Jih.

i)

Základní podmínka účasti:

-

zapojení chovatelů OS do závodů pásma Jih

B1. Mistrovství Moravy a Slezska dlouhých tratí (MMDT) v pásmu Jih
a)

minimální účast chovatelů a počty nasazených holubů dle § 17, odst. 1 ZŘ

b)

Výsledky ze třídy otevřené, ve 4 závodech DT předem označených v závodních plánech OS

c)

Soutěžní družstva jsou pro 2 závody pořádané MSS stanovena 5 / 4 a 7 / 5; pro 2 závody v kompetenci pásma Jih
stanovena 10 / 7.

d)

Vyhodnocení:
Vítězí chovatel s největším počtem získaných bodů v konkurenci pásma Jih u závodů
MSS Oostende - Knokke a Eindhoven nebo trať nad 665 Km a v konkurenci pásma Jih Koblenz a Leverkusen.

e)

Základní podmínky účasti:

-

společný start holubů jednotlivých OS ze 2 zemských závodů a 2 v pásmu Jih.

-

zaslání podkladů OS k výpočtu, emailem nebo na disketě výpočtáři pásma Jih do 7 dnů po ukončení závodu.
panu Škovranovi.

B2.

Eso holub Mistrovství dlouhých tratí (Eso MMDT) v pásmu Jih

a)

Soutěž holubů jednotlivců bez rozdílu pohlaví.

b)

Minimální účast chovatelů a počty nasazených holubů dle § 17, odst. 1 ZŘ

c)

Výsledky ze třídy otevřené.

d)

Započítávají se závody Mistrovství Moravy a Slezska dlouhých tratí z výsledků pásma Jih.

e)

Vítězí holub s nejvyšším počtem umístěných závodů v konkurenci pásma Jih. při rovnosti rozhoduje lepší součet koef,Kf

C1. Mistrovství mladých chovatelů MSS do 25 let pásma Jih
a) samostatně evidovaný chovatel do 25 let
b) započítává se 5 libovolných závodů nad 100 km v konkurenci OS
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