
Propozície výstavy poštových holubov KDTVR Tovarné 2011 

 

1.       Regionálna výstava poštových holubov sa bude konať v dňoch 10. a 11. 
decembra 2011 v kultúrnom dome v Tovarnom, okr. Vranov n/T. 

2.       Výstavu organizuje  OZ CHPH Michalovce 

3.        Výstavné kategórie a podmienky výstavy: 

  

  

Výstavné podmienky: 

  

a)   ŠTANDARD 

 holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2010 – 2011, 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 2011 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km 
a holubica 600 km. 

  

b)  ŠPORT                    

na dva roky 

  

    MINIMUM 

Kategória 
Počet 

pretekov 
Holubov Chovateľov Kilometrov Cien    

A od100 do 400 km 

  
10 250 20 1.500 20% 

B od 300 do 600 km 
8 

  
250 20 2.800 20% 

C nad 500 km 
6 

  
150 20 3.300 20% 

D Allround 11 spolu       
20% 



 Od 100 do 400 km 

 Od 300 do 600 km 

 Nad 500 km 

3 až 5 

2 až 6 

1 až 3 

250 

250 

150 

20 

20 

20 

  

3.500 

E Maratón 

 nad 700 km 

4 ceny za 2 
roky 

250 50 - 20% 

  

 podmienky splnené v roku 2011 

  

  

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 % 

  

  

  

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. 



  

Holub ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý. 

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov. 

  

c)   Výkon H za rok 2011 

Súčet  nalietaných km v roku 2011 

  

d)   Výkon Ha za rok 2011 

Súčet  nalietaných km v roku 2011 

          

e)   MAJSTER KDTVR 

  

  

Generálny majster 3 kusy 

  

f)   VÍŤAZI REGIONÁLNYCH  PRETEKOV Gotha 

  

 Vystavia sa holuby z každého pásma prvé holuby. 

  

g/ výkon za život H a Ha 

       

  

4.       Limit pre OZ CHPH 

  

Každé OZ bude povinne vystavovať 30 kusov holubov, podľa  vlastného výberu a podľa 
výstavného poriadku SZ CHPH : 



  

Každé OZ ma možnosť vystaviť nad rámec povinnej kolekcie navyše holuby v kategórii 
štandard. Tieto holuby musia byť vopred nahlásené usporiadateľovi výstavy. Poplatok za 
takýchto holubov bude 2 Eurá / ks 

  

5.       Vyhodnotenie poradia OZ CHPH 

  

Celkové poradie sa zostaví podľa súčtu poradí  12 holubov všetkých výstavných  kategórií  
šport a štandard H a Ha, výkon za rok H a Ha. Ak OZ nevystaví 12 súťažných holubov, za 
nedodané holuby pre povinnú kategóriu získa 0 bodov . Výkon za život sa nezapočítava do 
poradia OZ. 

  

6.       Vyhodnotenie v kategórií Štandard 

  

Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu. 
Posudzovanie vykoná komisia posudzovateľov. 

  

7. Posudzovatelia štandardných holubov: 

  

p. Dudzik Daniel a kolektív 

                    

 

 

 

 

 

 

 



8.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 

Kategória  ŠPORT     H                       bez rozdielu pohlavia                                1. – 3. miesto 

Výkon za rok 2011                               holub                                                         1. – 3. miesto 

Výkon za rok 2011                               holubica                                                     1. – 3. miesto 

Výkon za život                                      H a Ha                                                       1.-  3.miesto 

  

MAJSTROVSTVO KDTVR  – ocení výkonný výbor KDTVR 

Všetky komerčné preteky KDTVR v r. 2011- ocení výkonný výbor KDTVR 

  

 

 



9. Preberanie holubov: 

  

-     dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude 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 odovzdaných holubov 
a veterinárne potvrdenie. Jedná kópia zoznamu bude odovzdávajúcemu potvrdená 
a vrátená. Po termíne dodané holuby má usporiadateľ právo nevyhodnotiť 

-     výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných 
rubrikách. V rubrike „dátum preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike 
„použité výsledky“ 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, tieto budú odovzdané spolu 
s vystavovanými holubami. 

-     zoznam vystavovaných holubov musí byť zaslaný v elektronickej forme na 
adresu admin@holuby.eu  do 2.12.2011. Usporiadateľ má právo nezaradiť 
holuby do výstavného katalógu v prípade neskorého odovzdania podkladov 
o výstavných holuboch 

-     náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH. Za prevzaté 
holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj 
veterinárny dozor 

-     výstavný poplatok je jednotný  50,- EUR za každé OZ. Za dodané holuby nad 
limit za každého holuba  2,- EUR), 

-     Odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe 
predloženého potvrdeného dokladu z preberania holubov. 

  

10.   Zasadnutie výboru KDTVR sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu  dňa 11.12.2011 
o 10.00 hod. 

  

11.  Predaj holubov na výstave sa bude zabezpečovať v priestoroch výstavy  s objednávkou 
klietok v cene 3 Euro klietka . 

 

 

 



12.  Program výstavy: 

 Sobota 10.12.2011:      

07.30  - 10.00 hod.     -  preberanie holubov 

11.00  - 14.00 hod.      -  posudzovanie holubov 

12.00  - 16.00 hod.  -  spracovanie výsledkov  

15.00  - 18.00 hod.        -   prehliadka výstavy 

 

 Nedeľa 11.12.2011: 

 

08.00  - 16.00 hod.        -  výstava prístupná pre návštevníkov 

14.00              hod.        -  vyhlásenie výsledkov výstavy 

16.00              hod.        -  ukončenie výstavy,  vydávanie holubov  

 

 

V Tovarnom , 10.11. 2011                       Petruš Marián, predseda OZ CHPH MICHALOVCE 


