Propozice výstavy
MSS pásma Sever
Výstava proběhne v sobotu 11. 11. 2017 od 10.00 hodin
v kulturním domě Staříč
Vystavení budou nejlepší holubi pásma Sever
a kolekce nejúspěšnějších holubů místních spolků OS Beskydy
1. Pořadatel výstavy: Pořadatelem výstavy MSS Pásma Sever 2017 je z pověření výboru
OS Beskydy Místní spolek chovatelů poštovních holubů Baška
Kontakt na koordinátora výstavy: Carbol Fratišek tel. 603 847 943, e-mail fcarbol@seznam.cz
2. Program výstavy
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Propozice výstavy Pásma Sever 2017 ve Staříči 12.11. 2017
Kolekci 3 holubů vystaví: první 3 chovatele s každého mistrovství
I. sk.

Mistrovství středních trati – prvních 5 chovatelů bude oceněno.

II. sk.

Mistrovství dlouhých trati – prvních 5 chovatelů bude oceněno.

III. sk.

Super mistrovství – prvních 5 chovatelů bude oceněno.

IV. sk.
.
V. sk.

Mistrovství holoubat ročníků 2017-první 3 družstva budou oceněny a vystaveny.

VI. sk.

ESO dlouhých tratí pásma Sever první 3 holubi budou oceněni a vystaveni.

ESO středních tratí pásma Sever první 3 holubi budou oceněni a vystaveni.

VII. sk. Mistrovství mladých chovatelů PS do 25let první 3 chovatelé budou ocenění.
VIII. sk. první 3 vítězní holubi ze společných závodů 10 +1: budou ocenění a vystavení.
IX. sk.

kolekci 3 holubů vystaví mistři OS: Beskyd, Opava, Karviná – Ostrava , Třinec a Hlučín.

3. Organizační záležitosti:
a) Výcvikáři jednotlivých OS zašlou seznamy vystavovaných holubů do 25.10.2017 na adresu
Carbol Fratišek fcarbol@seznam.cz
b) Pohár a finanční ocenění neobdrží chovatelé, kteří vítězné holuby nevystaví na této výstavě a u dlouhých
tratích nenahlásí holuba koordinátorovi závodů do 30 min. od konstatování ze závodů.
Klecné činí za 1ks 50 Kč.
c) Při předání holubů odevzdá předávající seznam holubů za celý Oblastní spolek vystavený dvojmo spolu
s veterinárním potvrzením. Jeden mu pořadatel potvrdí a vrátí. Současně předá originály oficiálních výstavních
karet potvrzené předsedou OS
d)Vystavení holubi musí být zdraví a vakcinovaní proti paramyxoviru. Vakcinace a zdravotní stav musí být
doložen veterinárním potvrzením ne starším 3 dnů, které bude předáno pořadatelům při přejímce holubů.
e)Po ukončení výstavy budou holubi vydání pověřenému zástupci OS dle potvrzeného seznamu.

Za OS CHPH Beskydy: Aleš Mácha, Dagmar Bortlová
Za MS CHPH Baška: František Carbol
Baška 03. 10. 2017

