
 

REGIONÁLNA VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV 
15.12.2012 

Kultúrno-spoločenská hala OcÚ Demjata  
 

 

Program výstavy 
 

14. december 2012 
09,00 – 12,00 hod. preberanie holubov 
14,00 – 16,00 hod.  posudzovanie holubov 
16,00 – 18,00 hod. spracovanie výsledkov 

 
15. december 2012 
08,00 – 16,00 hod. prehliadka výstavy 
16,00 – 17,00 hod. vyhodnotenie a ukončenie výstavy 
17,00 – 18,00 hod. odovzdávanie holubov 

 
 

Výstavné kategórie a podmienky výstavy 
 

Štandard 
 
- holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky (2011 – 2012), 
umiestnených v 20% na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH 
nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2012 
musí mať z toho limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. 
 
 
Šport za dva roky 
 

Kategória 
Počet 

pretekov 
MINIMUM 

holubov chovateľov kilometrov cien 
A 

od 100 do 400 km 
10 250 20 1500 20% 

B 
od 300 do 600 km 

8 250 20 2800 20% 

C 
nad 500 km 

6 150 20 3300 20% 

D 
od100 do 400 km 
od 300 do 600 km 

nad 500 km 

11 spolu 
3 až 5 
2 až 6 
1 až 3 

 
250 
250 
150 

20 3500 20% 

E Maratón 
nad 700 km 

4 ceny za 
2 roky 

(2 v r.2012) 
250 50 - 20% 
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Podmienky splnené v roku 2012 
 

F  
mladé holuby 

nad 100 km 
3 250 20 300 20% 

G   
ESO ročiak 
nad 100 km 

5 250 20 500 20% 

H   
ESO staré holuby

nad 300 km 
6 250 20 1800 20% 

 
 
Výkon 
 

 
Výkon za rok 2012 

holub 
 

∑ km umiestnených v 20% podľa stanovených 
podmienok minimálneho počtu nasadených 
holubov a minimálneho počtu zúčastnených 

sa chovateľov preteku uvedených 
v kategóriách  

A, B a C  

 
Výkon za rok 2012 

holubica 
 

∑ km 

 
 
Vzorec pre výpočet koeficientov 
 

                                               umiestnenie holuba x 1000 
Kategória A, B, C, D, F, G, H =         ----------------------------------------------------------- 

                                                 počet nasadených holubov (max. 5000) 
 
Kategória E:  rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov. 
 
 
Vystavovatelia 
 
OZ Bardejov 
OZ Košice 
OZ Michalovce 
OZ Prešov 
 
 
Vystavované počty holubov 
 
Každé OZ CHPH vystaví nasledujúce počty holubov: 
 
Kategória A   3 ks bez rozdielu pohlavia 
Kategória B   3 ks bez rozdielu pohlavia 



- 3 - 
 
Kategória C    3 ks bez rozdielu pohlavia 
Kategória D    3 ks bez rozdielu pohlavia 
Kategória E    3 ks bez rozdielu pohlavia 
Kategória F    3 ks bez rozdielu pohlavia 
Kategória G    3 ks bez rozdielu pohlavia 
Kategória H    3 ks bez rozdielu pohlavia 
Štandard holub   3 ks 
Štandard holubica   3 ks 
Výkon za rok 2012 holub  3 ks 
Výkon za rok 2012 holubica 3 ks 
Majster OZ CHPH starých PH 3 ks 
Majster OZ CHPH mladých PH 3 ks 
 
 
Výstavné poplatky 
 
- náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH, 
- výstavný poplatok pre OZ CHPH je jednotný 50,00 € , 
 
 
Limit pre OZ CHPH 
 
- každé OZ bude  vystavovať 42 kusov holubov. 
 
Vyhodnotenie v kategórii štandard 
 
- holuby  vystavované  v  tejto  kategórii  budú  hodnotené  podľa  medzinárodného 
  štandardu,  
- poradie holubov sa zostaví podľa priemeru hodnotenia holubov, 
- výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta, 
- pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie 
  štandardu;  v prípade, že sa  podľa týchto podmienok  rozhodnúť nedá,  pri rovnosti 
  bodov o poradí rozhodnú posudzovatelia výstavy. 
 
 
Ocenenie 
 
Výstavné kategórie        vyhodnotenie 
 
Kategória ŠPORT A  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Kategória ŠPORT B  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Kategória ŠPORT C  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Kategória ŠPORT D  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Kategória ŠPORT E  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Kategória ŠTANDARD  holub     1. – 3. miesto 
Kategória ŠTANDARD  holubica    1. – 3. miesto 
Kategória ŠPORT F  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Kategória ŠPORT G  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
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Kategória ŠPORT H  bez rozdielu pohlavia  1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2012   holub     1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2012   holubica    1. – 3. miesto 
 
 
Preberanie holubov 
 
- dodané  holuby  musia  byť  zdravé,  o  čom  bude  predložený  doklad  vyhotovený   
  príslušnou  regionálnou  veterinárnou  a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni, 
- holuby  budú  dodané  v  ucelených  zásielkach  a  poverený  zástupca   OZ CHPH  
  odovzdá spolu  s holubmi  dvojmo vyhotovený   zoznam  odovzdávaných holubov a 
  veterinárne  potvrdenie;  jedna kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená a 
  vrátená, 
- výstavné  karty  budú   vyplnené  presne  a  pravdivo   vo  všetkých   požadovaných 
  rubrikách;  v rubrike  „dátum preteku“  je  treba  uviesť  deň,  mesiac a rok;  v rubrike  
  „použité výsledky“  je  treba  uviesť,  z akých výsledkov  bol uvedený pretek; použité  
  môžu byť iba vopred deklarované výsledky; výstavné karty budú opatrené pečiatkou 
  OZ CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom, 
- po termíne dodané holuby má právo usporiadateľ holuby nevyhodnotiť, 
- zoznam  vystavovaných  holubov  musí  byť  zaslaný v elektronickej  forme na  
  e-mail: stefan.krescanko@slovanet.sk do 03.12.2012 !!! 
- výstavné poplatky budú vystavovateľom uhradené pred preberaním holubov, 
- za prevzaté holuby zodpovedá  usporiadateľ výstavy, ktorý zabezpečí aj veterinárny 
  dozor, 
- odovzdávanie   holubov    po   ukončení    výstavy   bude    vykonané    na   základe 
  predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov. 
 
Predaj holubov na výstave 
 
-Informácie ohľadom zabezpečenia počtu klietok, ktoré budú určené na predaj 
holubov prosím nahláste Petrovi Vavrekovi na tel. čísle 0908985236 . Cena za 
rezervovanie jednej klietky je (2,-EUR) .  
 
 
 
V Demjate 7.11.2012 
 
 
                      Ing. Vladislav Bašista 
             predseda ZO CHPH 
             Demjata  
 
 
 
 
 
 
 


