PROPOZICE
Moravskoslezské výstavy poštovních holubů – pásma střed
1.
2.

3.

Výstava se bude konat 17.12.2016 v Bělkovicích-Lašťanech, v prostorách Místní Sokolovny.
Pořadatelem výstavy je OS CHPH Uničov
Program výstavy:
8.00 – 8:45 přejímka holubů
9:00
zahájení výstavy
10:00
schůzka zástupců OS v pásmu střed
11:30
vyhodnocení soutěží MSS-pásma střed
13:00
dražba holubů
14:30
ukončení holandské dražby
15:00
ukončení výstavy, výdej holubů
Každý OS CHPH vystaví kolekci 10-ti holubů. Kolekci budou tvořit nejlepší holubi ze soutěží
pořádaných MSS-pásma střed a vítězové závodů z pásem. Dále budou vystaveny kolekce 3 kusů
holubů Mistra, 1.Vicemistra a 2.Vicemistra Královského mistrovství, první 3 holubi v soutěži
ESO KT, ESO DT a SUPERESO:
OS Zlín
10 ks plus
(celkem 18 holubů)

Polášek M.+M.
Polášek M.+M.
Hrušák Pavel
Truhlář Aleš
Kamenář Karel

3 ks(kolekce 1.vicemistra)
2ks (3.SuperESO,1.ESO ST)
1ks (2.SuperESO)
1ks (2.ESO ST)
1ks (3.ESO ST)

Bartl Pavel
Kubáček Lubomír
Kubáček Lubomír
Bartl Pavel

3 ks(kolekce Mistra KM)
3 ks(kolekce 2.vicemistra)
3 ks(1.SuperESO,2.a3.ESO DT)
1 ks(1.ESO DT)

OS Haná
10 ks
(celkem 10 holubů)
OS Uničov 10 ks plus
(celkem 20 holubů)

4.

Seznamy holubů, chovatelů a zařazení do kategorií zašlete emailem nejpozději do 10.12.2016
na adresu: Lubomír Kubáček, email: lubomir.kubacek@oswald.cz, tel: 607 605 636

5.

Výstavní karty si zajišťují jednotlivé OS samostatně. Výstavní karta byla zaslána na předsedy OS
a bude také k dispozici ke stažení na stránkách ČMS www.postovniholub.cz.
Vyplněné a ověřené výstavní karty předají zástupci OS při přejímce holubů v den výstavy.

6.

Vystavení holubi musí být zdraví a očkovaní proti paramyxo. Vakcinace a zdravotní stav musí být
doložen při přejímce veterinárním potvrzením ne starším 5-ti dnů.

7.

Klecné v celkové výši 500,- Kč za kolekci OS (50,- za holuba) uhradí zástupce OS při přejímce
holubů pořadateli. Klecné za kolekce mistrů a Eso holubů jednotlivé OS nehradí a pořadateli bude
uhrazeno z pokladny MSS-střed.

8.

Zájemci o holandskou dražbu se mohou přihlásit do 15.12.2016 na adresu:
premekduda@email.cz nebo na tel. 603 852 381.
Klecné za pozici v dražbě je 50,- Kč a zájemci jej uhradí při přejímce holubů pořadateli výstavy.

V Bohuňovicích 1.12. 2016
Lubomír Kubáček
předsedaOS CHPH Uničov

MVDr.Martin Polášek
koordinátor pásma střed

