Propozice výstavy OS CHPH Prácheň 2018
Pořadatelem výstavy OS Prácheň je MS CHPH Sušice
Termín konání: 17. listopadu 2018
Místo konání: Sušice sál restaurace U Chovatelů
Vystavované kategorie a podmínky účasti:
a) Standart holubi - nejméně 2.000km za dva roky 2017/ 2018, umístění ve 20%
vítězů, z toho nejméně 750 km v roce 2018
b) Standart holubice - nejméně 1.500 km za dva roky 2017/2018, umístění ve 20%
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2018
c) Mistr oblasti Prácheň vystaví kolekci 3 holubů, dle vlastního výběru (mimo
vítěze závodů a vítězů sportovních kategorií).
d) Vítězové jednotlivých závodů
e) Nejlepší holubi ve sportovních kategoriích A,B,C,D,E
f) Každá ZO vystaví kolekci 6 holoubat ( 3 H + 3 He ). Holoubě musí mít umístěný alespoň
jeden závod v OS.
Technické podmínky a organizační zabezpečení:
Holubi budou předáni ve výstavním prostoru v ucelených zásilkách jednotlivých ZO
pověřenými zástupci. Při předání předloží dvojmo vyhotovený seznam vystavovaných holubů a
potvrzení o přeočkování proti paramyxoviroze.
Výstavní karty budou vyplněny ve všech kolonkách, opatřeny razítkem a
Podpisem předsedy ZO. Předány budou při přejímce holubů.
- Klecné 45,- Kč za každého vystavovaného holuba uhradí předávající při
přejímce holubů.
- Za předané holuby odpovídá pořadatel, který zajistí veterinární dozor.
Po skončení výstavy budou holubi předáni pověřenému zástupci ZO anebo
Přímo chovateli.
Ostatní:
Počty holubů za jednotlivé ZO nahlaste nejpozději do 25.10.2018 na telefon
602 819 213 – Jan Vyšín, nebo na mailovou adresu javy.su@seznam.cz
ZO, která odmítne nebo nevystaví kolekce svých holubů (dle propozic pořadatele), vzhledem k finančním nákladům, bude penalizována za újmu na klecném částkou, kterou
určí pořadatel výstavy.
Případný zájem prodejců chovatelských potřeb a produktů včetně prodeje holubů hlaste ve
stejném termínu jako počty kolekcí rovněž na shora uvedený telefon.
Vyhodnocení výstavy:
1.-3. místo standart holubi
1.-3. místo standart holubice
1.-3. místo standart holoubě H+He
1. místo kolekce holoubat

Program výstavy:
17.11.2018 od 7.00 - do 8.00 hodin
přejímka holubů
od 8.00 do 10.00 hodin - posuzování holubů
od 10.00 hodin otevření výstavy
ve 13.00 hodin vyhodnocení výstavy a soutěží
Výdej holubů - po skončení vyhodnocení dále
pokračuje volná zábava.

Výstavní výbor MS CHPH Sušice Vás všechny srdečně zve na výstavu a těší se na Vaši účast. (
Občerstvení zajištěno po celou dobu výstavy).
Za výstavní výbor: předseda ZO CHPH Sušice: Petr Sulán tel: 604 684 774

