
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ROK 2011 

 

Všechna zasazovací střediska zašlou do 1.5.2011 na adresu výcvikáře: 

- jména vedoucího zasazovacího střediska a jeho zástupce 

- zápis o kontrole konstatovacích hodin ( útržek pásky s kontrolním otiskem) 

- čas a místo kroužkování na jednotlivé závody 

- čas a místo uzavírání konstatovacích hodin 

- místo uložení razítek, plombovacích kleští a vyplněných kontrolních listů 

- do stejného termínu zašlou všichni chovatelé, kteří budou závodit veterinární potvrzení o 

vakcinaci chovu proti pseudomoru. Zaslat pohromadě za celé ZS na adresu výcvikáře OS. 

- Majitelé elektronických konstatovacích zařízení zašlou nejpozději do 1. závodu na adresu 

výcvikáře seznam holubů + přiřazení čipů podepsaný tříčlennou komisí + účastníkem 

 

UPOZORNĚNÍ 

- všichni chovatelé  jsou povinni řídit se závodním řádem 

- zasazující chovatel je povinen předat holuba zasazovací komisi k přidělení závodního 

označení, zapsání do zasazovacího listu a vložení do přepravního boxu (chovatel nemá právo 

při kroužkování držet svého holuba v ruce) 

- vedoucí ZS na každý závod zajistí pětičlennou komisi a pověří ji dozorem nad boxy se 

zasazenými holuby až do příjezdu auta 

- při svozu holubů na dlouhé tratě je nutno, aby doprovod tvořili minimálně 2 členové ZS a 

holubi musí být řádně zaplombováni v přepravních koších 

- sraz na svozovém místě o 30 minut dříve než je plánován odjezd auta z důvodu kontrol 

- vedoucí ZS plně zodpovídá pořadateli závodu za organizační chod ZS a regulérnost 

prováděných činností z hlediska závodního řádu 

-  každý chovatel zodpovídá za to, že holubi se stejným koncovým číslem na kontrolním listě 

budou zřetelně podtrženy (př. 98-013-180 , 99-0127-180) 

- chovatel na zasazovací list dopíše pro výpočtáře počet holubic a počet ročních holubů 

- zahájení zasazování holubů je přípustné za přítomnosti pěti účastníků závodu, jako fyz. osob, 

přičemž tento počet musí být zachován po celou dobu zasazování 

- členové zasazovací komise nesmí být v příbuzenském vztahu se zasazujícím chovatelem 

- na kontrolní list je nutno psát číslo první tuby, do které chovatel konstatuje, číslo 

konstatovacích hodin a přidělené evidenční číslo chovatele 

- veškeré reklamace k průběhu závodu podávejte na adresu výcvikáře OS nejpozději do 14 dnů 

po obdržení výsledků na ZS. Žádné jiné předávání reklamací není přípustné 

- v případě nutného předělávání výsledků ze závodu uhradí veškeré výdaje s tím spojené 

původce zavinění 

- každé ZS musí provést minimálně 1 kontrolu. Protokol o kontrole ihned zaslat výcvikáři OS 



 

ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ PRO VÝPOČET VÝSLEDKŮ 

- čitelné druhé kopie kontrolních listů se zasílají společně s protokolem o kroužkování a 

uzavření hodin po řidiči výcvikáři OS 

- 2.kopie kontrolních listů výcvikáře OS budou zaslány do ZS Milevsko  

- Výpočtáři OS se nejpozději druhý den po otevření konstatovacích hodin a vyhodnocení 

závodu zašle:    

o  souborný protokol 

o originál kontrolního listu 

- výcvikáři OS se budou ve stejném termínu zasílat: 

o kopie souborného protokolu 

o první kopie kontrolního listu, která bude další týden 

vrácena účastníku závodu po autě pro kontrolu a případnou 

reklamaci 

o vyplněné pásky s připraveným závodním označením    

Složení JURY OS Tábor 

Bohuslav Řezáč, Oldřich Pecha, Miloslav Frait 

 

Adresy:  

Výpočtář: Marek Hradil, nám. E. Beneše 420 

  399 01 Milevsko 

  Tel. 777 184 585  

Výcvikář : Josef Šindelář, Hájky 1, Opařany 39161 

  Tel. 728 348 280, 381 287 902 

 

Sestavil: Josef Šindelář  

 výcvikář OS Tábor   


