
INTER MISTROVSTVÍ 2020 

 
určeného pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka a Slovenska 

 

Závody:  11 předem deklarovaných závodů konaných v po sobě jdoucích termínech v ČMS 

CHPH od 22. května do 2. srpna 2020 (včetně)  

V jednom týdnu může být deklarovaný jen jeden závod 

Start závodů: podle počasí a závodního plánu – pátek, sobota, neděle, pondělí 

Soutěžní družstvo: na každý závod ho tvoří pět holubů, kteří jsou zapsáni na 1. až 5. řádku 

kontrolního listu.  

Počet bodujících holubů: tři holubi z každého závodu.  

Soutěžní série je:  5 nasazených holubů / 3 bodující 

Zápočet závodů do soutěže:  6 závodů ve třídě otevřené, v konkurenci podle podmínek FCI. 

                                      - tři od 285 do 475 kilometrů. 

                                          - dva nad 475 kilometrů 

- jeden nad 700 kilometrů  

Výsledek: 

je součtem 18 koeficientů ze šesti závodů. U tratě nad 700 km koeficient Olymp. E. Výsledek bude 

deklarovaný jednoduchou tabulkou, výpočet garantuje svaz. 

Výpočet koeficientů (podle podmínek FCI): na tři desetinná místa 

Při rovnosti koeficientů rozhoduje: 1. Lepší koeficient v závodech nad 475 km 

         2. Vyšší počet kilometrů započítaných závodů 

Deklarování závodů: nejpozději do 31. března 2020 v závodních plánech OS. Nadoblastní 

konkurence musí být před prvním závodem písemně schválena zemským ŘV. 

Chovatel, nebo chovatelský tým může soutěžit jen s jedním družstvem 

Národní svazy zajistí odpovídající ocenění i na národní úrovni. 

Mezinárodní pořadí: před zveřejněním schvaluje komise složená ze dvou zástupců z každé 

zúčastněné země, po kontrole písemné dokumentace. 

Národní vyhodnocení Inter mistrovství 2020 se uskuteční během CV Polska v Sosnovci v lednu 

2021. 

Řídící a kontrolní výbor soutěže: po dvou zástupcích ze zemí, jejichž chovatelé se do soutěže 

zapojí. 

Kontrola dokumentace: Chovatel předloží ze započtených závodů  

- Přiřazovací protokol (protokoly)  - Závodní plán OS 
- Souborný protokol závodu   - Startovní protokol závodu 
- Nasazovací list    - Doletový list 
- Tisk výsledku závodů 

 
 
Schváleno Konferencí svazu 15.2.2020 


