Vážení členové OS CHPH Tábor,
vzhledem k současné epidemiologické situaci a opatření vlády ČR dochází k tomu, co jsme v
podstatě všichni předpokládali.
Zemská výstava, která se měla konat 28.11.2020 V Oseku u Rokycan se bez náhrady ruší.
Oblastní výstava, která se měla konat 5.12.2020 v Řepči se neuskuteční.
Jak to tak vypadá, tak se do konce roku neuskuteční žádné setkání ani schůze kde bychom mohli
zhodnotit proběhlou sezonu. Proto si dovoluji napsat pár slov o sezoně 2020.
Letošní ročník nebyl standardním rokem.
V jarních měsících, kdy všichni připravujeme své závodníky na sezonu, jsme museli řešit
nečekaný problém a to vše bylo zapříčiněno pandemii covi19. Zda budeme moci či ne za hranice
republiky a kdy začne sezona. Toto vyvolalo otázku změny závodního směru. Ač mohu říct, že
jsem byl zastáncem zachování současného směru. Byl jsem nucen pro klid členské základny
vyvolat hlasování, které dopadlo nadpoloviční většinou pro změnu směru na jihovýchod. Tímto
bych rád poděkoval oběma výcvikářům za rychlé sestavení závodního plánu, který byl schválen
elektronickou konferencí jednohlasně. Sezona byla, sestavená rozumně (podle mého názoru a
taky změny směru)
Sezonu jsme odstartovali nácvikem z Jindřichova Hradce a to 10.5, následovali další tři nácviky.
První závod jsme uskutečnily netradičně až 6.6.
Sezona byla zkrácená na 8 závodů starých holubů a 5 závodů holoubat.
V průběhu sezony byla domluvena dobrovolná účast na Zemských závodech Komárno a Abonny,
ačkoliv nebyl zájem chovatelů velký, myslím si, že jsme zanechali nemalou stopu i na těchto
závodech.
V průběhu sezony jsme museli také řešit problém s dopravcem a svozovými časy na závody.
Jednání bylo dlouhé a náročné, byly do toho zapojeni jak výcvikáři tak já.
Vím, že některé ZS měly výhrady, ale já za svou osobu jsem byl rád, že se to vyřešilo. Přece
jenom sezona byla v plném běhu. Chtěl bych poděkovat za shovívavost těmto ZS.
Sezonu jsme zakončily závody holoubat.
Čtyři závody měli klasický průběh, pátý závod ovlivnilo počasí a musel být přeložen na
všední den. Byla to správná volba protože nadcházející dny ani týdny nebyly příznivé pro
závody. Proto bych ještě jednou poděkoval výcvikářům za jejich duchapřítomnost.
Tímto bych rád poblahopřál všem vítězům závodů. A hlavně mistrům.
Mistr OS Tábor 2020 starých holubů: Josef Novák
Mistr OS Tábor 2020 mladých holubů: Sirotek OVATOR Team - Petr Sirotek
Generální Mistr OS Tábor 2020: Josef Vozábal

Chtěl bych všem členů popřát hlavně hodně zdrví a snad se potkáme na Celostátní výstavě
v lednu 2021.
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