PROPOZICE VÝKONNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
1. Zásady pro ustanovování výkonnostních soutěží

Celostátní soutěže schvaluje Konference svazu na návrh Prezidia, Soutěže zemské
vypisují řídící výbory zemských sdružení
2. Technická ustanovení

Do výkonnostních soutěží na celostátní a zemské úrovni se započítávají pouze oficiální
závody pořádané OS, zemskými sdruženími a schválenými kluby. Pro účastníky je
podmínkou členství v ČMS CHPH a chovatelské zařízení na území České republiky.
2.1. Do celostátních a zemských výkonnostních soutěží se chovateli započítávají pouze
výkony holubů dosažené pod jeho jménem či názvem holubníku. V nadoblastních
soutěžích družstev, smí chovatel soutěžit pouze na základě výsledků z vlastní OS. U
víceletých soutěží se výkony předchozích let započítávají jménu či názvu holubníku,
pod nímž holub bodoval v poslední sezóně.
2.2. Oficiální závody hlavní sezóny začínají poslední víkend v dubnu, končí 30. září a lze
je, za předpokladu splnění ostatních podmínek, započítávat pro soutěže jednotlivců v
níže uvedených třídách. Oficiální závody sezóny holoubat končí 30. září a lze je
započítávat do výkonnostních soutěží na celostátní a zemské úrovni. Třídy jsou:
a)
b)
c)
d)

otevřená - závod holubů bez rozdílu stáří a pohlaví, bez holoubat
holubice - odvozené vyhodnocení závodu pro holubice bez rozdílu stáří
roční - odvozené vyhodnocení závodu pro roční holuby bez rozdílu pohlaví
holoubata - závod holoubat bez rozdílu pohlaví

2.3. Ve výkonnostních soutěžích na celostátní a zemské úrovni se vyhodnocuje 20 %
holubů nasazených v oficiálním závodě.
2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky
zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom víkendu
smí OS pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závod
maximálně 30, na jeden víkend (so, ne) 40.
2.5. Délkový rozsah závodu podle typu soutěže stanovuje:
a) skutečná vzdálenost na holubník
b) střední vzdálenost závodu v rámci OS (vážený aritmetický průměr = součet vzdáleností
všech účastníků závodu dělený jejich počtem)
2.6. Pro vyhodnocování celostátních a zemských výkonnostních soutěží lze použít pouze
následující kritéria:
a) Koeficienty. Všechny koeficienty se počítají na tři desetinná místa a zaokrouhlují na dvě.
Vzestupně resp. sestupně seřazené součty koeficientů započítávaných závodů mohou
určovat buď přímo pořadí soutěže, nebo rozhodovat u shodného umístění v soutěžích
vyhodnocovaných podle zcela jiných měřítek.
b) přímé přiřazování bodů k umístění holuba ve dvouprocentním odstupňování s ohledem na
střední vzdálenost závodu, například:
do 400 km
do 600 km
do 800 km
nad 800 km
40/2
60/3
80/4
100/5
c) prostý součet vzdáleností na holubník u započítávaných závodů
2.7. Závodní plán OS s vyznačením všech termínů, vzdáleností a soutěží musí být zaslán do 31.3.
na adresu Prezidia ČMS a výcvikářů ČS CHPH a MSS CHPH.
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3.

Vyřazení ze soutěží

Z výsledků celostátních a zemských výkonnostních soutěží se pro ztrátu důvěry ve
výkony jimi dosažené vyřazují:
3.1. všichni holubi
a) chovatele, jemuž bylo prokázáno porušení ZŘ s následným postihem podle § 3 DŘ odst. 1
bod c a následující.
b) chovatelů OS CHPH, které nerespektovalo v sezóně metodické pokyny o kontrolní činnosti,
uplatňování ZŘ, vydané zemským sdružením CHPH, provádí nedůsledně disciplinární
řízení dle § 20 ZŘ, nebo přestupky proti regulérnosti omlouvá a zatajuje.
3.2. Zjistí-li se skutečnosti uvedené pod bodem 3.1 teprve po oficiálním vyhodnocení je změna
výsledků oznámena dodatečně a sankce se přenášejí do následujícího roku.
3.3. Použije-li OS nesprávný výpočetní postup či zašle chybné údaje číselných hodnot pro
seřazování výkonnostních soutěží, nejsou její holubi nebo chovatelé do soutěže zařazeni.
Zjistí-li se tato skutečnost dodatečně, zveřejní pořadatel soutěže opravu v IZ a vysloví OS
napomenutí. Za zasílání dokladů pro výpočet výkonnostních soutěží jsou odpovědná pouze
jednotlivá OS CHPH. Případnou reklamaci výsledků výkonnostních soutěží může chovatel
uplatnit prostřednictví OS do 14 dnů po jejich vydání na webové stránce Svazu. Na pozdější
reklamace nebude brán ohled a OS bude vysloveno napomenutí.
3.4. Nedodrží-li OS termín zaslání závodního plánu do 31.3. s vyznačením soutěží a termín
dokladování výkonů do 10.10. výcvikářům zemských sdružení, nebudou holubi nebo chovatelé
OS do soutěží zařazeni.
3.5. Právo konečného rozhodnutí má na úrovni celostátních soutěží Prezidium ČMS CHPH a na
úrovni zemské řídící výbor ČS CHPH nebo MSS CHPH.
Přehled oficiálních výkonnostních soutěží
4.1. Soutěže celostátní

4.1.1. Olympijské kategorie
a) Dvouletá soutěž holubů jednotlivců bez rozdílu pohlaví (A, B, C, D, E) a jednoletá pro
kategorie F, G a H.
b) Výsledky pouze ze třídy otevřené a holoubat.

Kategorie

Km

A
B
C
D

100-400
300-600
nad 500
100-400
300-600
nad 500

E

nad 700

F
nad 100
G
nad 100
H
nad 300
Výpočet koeficientu:

počet
závodů

nasazených
holubů

účastníků
závodu

celkem
km

procenta

10
8
6
3–5
2–6
1–3
11
4

250
250
150
250
250
150

20
20
20
20
20
20

1500
2800
3300
3500

1:5
1:5
1:5
1:5

3
5
6

250
Jednoletá soutěž
250
250
250

50
20
20
20

A+B+C+D+F+G+H

umístění x 1000
počet nasazených holubů (max. 5000)

E

umístění x 1000
počet nasazených holubů (bez limitu)
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1:5
viz. bod 4.1.10
viz. bod 4.1.9
viz. bod 4.1.8

Výsledný koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

U celostátních soutěží družstev lze v souladu s bodem 2.1 propozic používat výsledky
pouze při nasazení ve vlastní OS.
4.1.2. Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT)
a) Jednoroční soutěž chovatelů
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii A
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.
4.1.3. Celostátní mistrovství středních tratí (MST)
a) Jednoroční soutěž chovatelů
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii B
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.
4.1.4. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT)
a) Jednoroční soutěž chovatelů
b) Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C a 1 holub v ½ olymp.
kat. E
c) Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát.
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.
4.1.5. Generální mistrovství ČR (GM)
a) Jednoroční soutěž chovatelů
b) Započítávají se:
- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A
- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B
- 2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C
- 1 holub chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat E
c) Při výpočtu GM smí být holub započítán pouze jedenkrát.
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.
4.1.6. Mistrovství ročních holubů (MRH)
a) Jednoroční soutěž chovatelů.
b) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holubů olymp. kategorie G
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.
4.1.7. Mistrovství holoubat (MH)
a) Jednoroční soutěž chovatelů.
b) Výsledky z třídy holoubat.
c) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holoubat olymp. kategorie F
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.
4.1.8. Eso holub (olymp. kategorie H)
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů
c) Započítává se 6 závodů se vzdáleností nad 300 km.
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf
4.1.9. ESO ročních holubů (olymp. kategorie G)
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů
c) Započítává se 5 nejlepších závodů
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů koef. Kf ze započtených závodů
4.1.10. ESO holoubat (olymp. kategorie F)
a) Jednoroční soutěž holoubat jednotlivců bez rozdílu pohlaví.
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů
c) Započítávají se 3 nejlepší závody
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf ze započtených závodů
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4.1.11. Super ESO (SE)
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví.
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 nasazených holubů
c) 10 nejlepších závodů z výsledků ve třídě otevřené, se součtem vzdáleností minimálně 3000
km.
d) Vítězí holub s nejnižším koef. Kf z 10 ti započtených závodů
4.1.12. ESO holubic
a) Jednoroční soutěž holubic bez rozdílu stáří
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 nasazených holubů
c) Započítává se 6 nejlepších závodů, z výsledků ve třídě otevřené.
d) Vítězí holubice s nejnižším součtem koeficientů Kf
4.1.13. Soutěž mladých chovatelů
a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 7 - 25 let a byl do 31.8.
nahlášen výcvikáři zemského sdružení
b) Soutěž holoubat
c) Výsledky ze třídy holoubat
d) Započítává se součet koeficientů max. 3 koeficientů 3 nejlepších holoubat .
e) Vítězí chovatel s nevyšším počtem umístění, při rovnosti rozhoduje nižší součet všech Kf
Schváleno Konferencí svazu 20.2.2016

Hlasování delegátů během Konference svaz 20.2.2016 ve Stříteži
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