Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH
Místo konání : Kulturní dům - KOZÁROVICE
Datum konání : 25.11.2017
Pořadatel výstavy : OS Středočeský z pověření ŘV ČS CHPH

Propozice výstavy:
1. Mistři OS vystaví 3 ks PH, dle vlastního výběru. Dále po třech ks PH dle vlastního
výběru vystaví první tři chovatelé mistrovství ČS KT, ST, DT, GM, profi, ročních
a holoubat. V olymp. kat. - A,B,C,D, E, F,G,H Eso - HE, Super Eso, bude vystaveno
5 nejvýkonnějších holubů + jeden náhradník z každé kategorie dle vyhodnocení ČS.
2. Mimo OS a výše uvedené kategorie budou vystaveny PH na 1. - 3. místě v pásmu
ze Zemských závodů Herbron , Oostende

Technické a organizační zabezpečení:
1. Přejímka vystavovaných holubů:
a) Vystavení holubi musí být zdraví a vybaveni veterinárním osvědčením o provedené
vakcinaci proti Pseudomoru, ne starším 3 dnů.Vakcinace musí být provedena
nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 týdny před Zemskou výstavou.
b) Holubi budou předáni ve výstavním prostoru v ucelených zásilkách pověřeným
zástupcem OS. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných
holubů a veterinární potvrzení. Převzetí holubů potvrdí pořadatel na kopii seznamu
holubů a vrátí ji zástupci OS.
c) OS zašlou seznam vystavovaných holubů podle jednotlivých kategorií s uvedením
koeficientu do 10.11.2017 na adresu: Petr Husák, U Pomníku 360, 267 11 Vráž,
e-mail: pecen @seznam cz , tel. 602 176 879
Výstavní karty budou ke stažení na internetu.
d) Strojem vyplněný originál výstavní karty ve všech kolonkách, podepsaný předsedou
OS a opatřený razítkem, bude předán při přejímce holubů.
e) Klecné 50,- Kč za vystaveného holuba uhradí předávající při přejímce holubů.
f) Výdaje spojené s dopravou holubů na ZV hradí jednotlivá OS.
g) Za předané holuby odpovídá organizátor výstavy, který zajistí veterinární dozor.

Po skončení výstavy budou holubi předáni pověřeným zástupcům OS
po předložení dokladu o předání.
2.Program výstavy
Přejímka holubů
Zahájení výstavy
Vyhodnocení ČS
Ukončení výstavy
Výdej holubů

7,00 - 9,00
9,00
11,00
15,00
16,00

3. Prodejci chovatelských potřeb se mohou přihlásit do 10.11.2017 na adresu: Pavel Lundák
Lipiny 14, 263 01 Dobříš, e-mail lundak@diamo.cz tel. 603 907 989
4. Jednotliví chovatelé mající zájem o prodej svých holubů v dražbě, se mohou přihlásit
do 10.11.2017 na adresu: Pavel Lundák dtto
Upozornění:
Pořadatel si vyhrazuje právo při nedodržení kolekce, požádat o úhradu poplatku
stanoveného pro danou kolekci.
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