Propozice
Komerčního závodu o Krále Moravy
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1. Pořadatel: Aleš Truhlář
2. Přepravce: OS Hodonín + vlek JM (kapacita 5.000 ks) boxy budou vybaveny čistým
papírem.
3. Podmínky nasazování a konstatování dle ustanovení závodního řádu
4. Výpočet závodu: Celkové výsledky, výsledky za pásma Sever, Střed, Jih a Západ
5. Podmínka účasti: Účast otevřená pro všechny chovatele s minimální vzdáleností na
holubník 260 km
6. Podklady pro výpočet: Musí být odeslány e-mailem nebo poštou na adresu Truhlář Aleš,
Sídliště 1273, 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail:
holubi@tiscali.cz, Na KL uvést přesné souřadnice holubníku ve tvaru např.
49:19:40 / 17:33:30. Souřadnice lze zjistit zde :
http://www.postovniholub.cz/souradniceOS.htm
7. Poplatky: Holoubě na 1. místě KL 50,- Kč (sázkový holub) další 15,- Kč / ks . (Tzn. 1. holub
na KL 65,- Kč) Zájemci můžou vsadit 50,- Kč libovolně na všechna nasazená holoubata,
(sázkoví holubi). Sázkoví holubi musí být na KL listech označeni. Maximálně lze vsadit na
10 holoubat.
V každém pásmu bude vyhodnoceno prvních 5 dolétlých sázkových holoubat dle klíče:
40%, 30%, 20%, 5%, 5%.
Veškeré poplatky za nasazená holoubata (včetně sázek), spolu s kopiemi KL předat
v uzavřené obálce řidiči. Na obálce bude uveden počet zasazujících chovatelů a počet
holoubat. Např. ZS Holešov 26 chovatelů, 350 holubů.
8. Přihlášky: Zasílat na e-mail: holubi@tiscali.cz. Závazné přihlášky zaslat nejpozději do
27.9.2016, tak aby mohly být vytvořeny jednotlivé svozové uzly.

9. Kontrolní mechanizmy: Hlášení 1. dolétlého holuba do 30 minut po příletu na telefonní
číslo: Truhlář Aleš: +420 732 666 110, nejlépe SMS !!!, nebo e-mailem do 30 minut po
příletu na e-mail: holubi@tiscali.cz. Nenahlášení holubů znamená automaticky vyřazení
holubů z ocenění.
Namátková kontrola nasazování a vyhodnocování jednotlivými koordinátory v některém
ze svozových uzlů.
10. Svoz: V každém OS budou vytvořena maximálně 2 svozová místa, kde budou nasazena
všechna holoubata. Každé OS si určí ve svém svozovém uzlu chovatele (vedoucího NS),
který bude zodpovědný za řádné nasazení holoubat dle ustanovení ZŘ.
11. Kategorie pro vyhodnocení a ocenění
1. místo – 6.000,- Kč + pohár
2. místo – 5.000,- Kč + pohár
3. místo – 3.000,- Kč + pohár
4. místo – 2.000,- Kč + plaketa
5. místo – 1.500,- Kč + plaketa
6. – 10. Místo – 1.000,- Kč + plaketa
V pásmech - 1.-5.místo plaketa + diplom
Ocenění je platné při nasazení 5.000 ks holoubat. Od tohoto počtu bude % kráceno, nebo
zvýšeno.
Kontaktní osoby na které se můžete obracet s dotazy ve svých regionech:

Hlavní koordinátor: Truhlář Aleš, 732 666 110, holubi@tiscali.cz

Vyhodnocení proběhne v důstojném prostředí (Mutěnice) za účasti předních chovatelů
Moravy, spojené s mini dražbou od špičkových chovatelů a prodejem produktů ECOTEAM
MATUŠKA.
Bohaté občerstvení samozřejmostí.
V případě velmi nepříznivé předpovědi počasí si pořadatel vyhrazuje právo závod zrušit.
Garanti závodu: Aleš Truhlář, Stanislav Matuška
Komerční závod holoubat Cheb podporují:
Ecoteam Matuška, Olympia Mácha, E-shop pro všechny

