
PROPOZICE OBLASTNÍ VÝSTAVY POŠTOVNÍCH HOLUBŮ                    
Výstava se bude konat v sobotu 10. prosince 2011 ve výstavní hale ČSCH v MILEVSKU.    

 Pořadatel výstavy ZO CHPH MILEVSKO. 

1. Program výstavy: 

10. 12. 2011 – SOBOTA 

Příjem holubů          8 – 9 hod. 

Otevření výstavy    10 – 15 hod. 

Vyhodnocení výstavy  14 hod. 

Ukončení výstavy, vydání holubů  15 hod. 

 

2. Podmínky výstavy: 

       Vystaveni budou všichni holubi se splněnými podmínkami dle závodního řádu .    

STANDARD – holubi  2500 km za dva roky 2010/2011, umístěných ve 20% vítězů,  

z toho nejméně 750 km v roce 2011. 

STANDARD – holubice 2000 km za dva roky2010/2011, umístěných ve 20% vítězů,             

z toho nejméně 600 km v roce 2011. 

       SPORTOVNÍ  KATEGORIE – A,B,C,D,E,F,G,H,  ESO holubice, Super ESO. 

       Mistr OS vystaví samostatnou kolekci 5 ks holubů dle vlastního výběru. 

        Mistr OS holoubat vystaví samostatnou kolekci 5 ks holoubat dle vlastního výběru. 

       Vystaveni budou vítězové jednotlivých závodů. 

       Součástí výstavy bude soutěž nadějí 2011 – kolekce holoubat jednotlivých    

zasazovacích středisek v počtu 6ks. (3H+3HE) Podmínkou je umístění jednoho závodu 

holoubat.    

       Výstava bude doplněna soutěží holoubat jednotlivců v kategorii standard, bez 

rozdílu pohlaví. Vítěz bude oceněn pohárem věnovaným panem Oldřichem Pechou. 

Holoubata v této kategorii nemusí mít umístěný závod. 

                    



        Na celostátní výstavu v Lysé nad Labem budou vybráni pouze holubi, kteří byli           

vystaveni na oblastní výstavě CHPH v Milevsku. 

         

3. Všichni holubi budou posouzeni dle mezinárodního standardu. Posuzovat bude   

JUDr. Pavel Opatrný.   

4. Holubi budou předáni na výstavu v ucelených zásilkách za jednotlivá zasazovací 

střediska. Předávající předloží dvojmo vyhotovený seznam holubů se jménem 

majitele, číslem rodového kroužku a veterinární potvrzení o vakcinaci proti 

pseudomoru. Zároveň bude předán s každým holubem vyplněný klecní štítek 

s nalétanými kilometry za sezony 2010/2011. 

5. Žádáme všechny vedoucí zasazovacích středisek nebo předsedy ZO o nahlášení 

počtu holubů na výstavu a to nejpozději do 15. Listopadu 2011. Hlášení počtů Jan 

Kotalík mob.telefon 737232526. 

6. Ocenění: Vítězný holub – standard.                   Vítězná holubice – standard. 

                       Vítězný holub, holoubě–standard.      Vítězná holubice, holoubě-standard.        

(vybraných z kolekcí holoubat ZS s umístěným závodem)   

                          Vítěz soutěže holoubat jednotlivců bez rozdílu pohlaví.                                                       

(bez umístěného závodu) 

                        Vítězná kolekce holoubat v soutěži zasazovacích středisek. 

Po celou dobu výstavy bude zajištěno občerstvení. Součástí výstavy bude také prodej 

chovatelských potřeb. 

Výstavní výbor:  Předseda – Jan Kotalík 

                             Pokladník – ing. Lubomír Opička 

                             Propagace – Marek Hradil 

                             Příjem a výdej holubů – Pitra Libor, Pitra Martin 

                                Členové – Šonka Jaroslav, Mácha Radek, Kolingr Josef, Bolek Ladislav, 

                                              Valvoda František,               

                             Posuzování: JUDr. Pavel Opatrný 

                             Veterinární dozor – MVDr. Zdeněk Drda 

Na výstavu  Vás srdečně zvou pořadatelé ze ZO MILEVSKO 


